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คําสั่งโรงเรียนปทุมพิทยาคม
ที่ 106/2562
เรื่อง มอบหมายงานในหนาที่ตามขอบข
ตามขอบขายโครงสรางการบริหารงาน
โรงเรียนปทุมพิทยาคม ประจําปการศึกษา 2562
………………………………………………………………………………………
ดวยโรงเรียนปทุมพิทยาคม มีบทบาทหนาที่ ขอบขายและภารกิจบริหารและจัดการสถานศึกษา
ทั้ง 4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหาร
ารงานบุคคลและงบประมาณ การบริหารกิจการนักเรียน และ
การบริหารทั่วไป เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาตามภาระหนาที่ของสถานศึกษาที่บัญญัติไวในกฎหมาย
การศึกษาและกฎหมายทีที่เกี่ยวของ ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา 39 (1)

แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 25466 และมาตรา 27(1) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับระเบียบคณะ
บคณะกรรมการการศึ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวาดวยการมอบอํานาจ
ในการสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นของผูอํานวยการสถานศึกษา
พ.ศ. 2546 จึง ขอแตงตั้งและมอบหมายงานในหน
มอบหมายงานในหนาที่รับ ผิดชอบใหบุคลากรปฏิบัติตามหนาที่งานพิเศษ
นอกเหนืองานสอน ประจําปการศึกษา 2562 ดังนี้
กลุมอํานวยการ
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ

ตําแหนง

ผูอํานวยการโรงเรียน

มีขขอบข
อบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ
1. งานบริหารวิชาการ
2. งานบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
3. งานบริหารกิจการนักเรียน
4. งานบริหารงานทั่วไป
1. กลุมบริหารงานวิชาการ
ปฏิบัติหนาที่ ผูชวยผูผูอาํ นวยการกลุมบริหาร
ารงานวิชาการ
มอบหมายให

นายวิ
ยวิบูลย สารสิทธิธรรม

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
คศ

มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ
/11. งานบริหารวิชาการ...
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

งานบริหารวิชาการ (หัวหนากลุมงาน)
งานวางแผนงานวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
งานวัดผลประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน
งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการศึกษา
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู
งานพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ และทัศนศึกษา
งานกลุมสาระการเรียนรู
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
งานหองเรียนคุณภาพ(หองเรียนพิเศษ)
งานรับนักเรียน
งานแนะแนว สวัสดิการและกองทุนกูยืม
งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานนิเทศการศึกษา
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม การศึกษา
งานสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
งานพัฒนาแหลงเรียนรู
งานหองสมุด
งานวิจัย และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานประสานความรวมมือในการพัฒนา วิชาการกับสถานศึกษาอื่น
งานสงเสริม สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา
23. งานตามนโยบายกลุมบริหารงานวิชาการ
23.1 โครงการสถานศึกษาพอเพียง
23.2 โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
23.3 โครงการอาเซียนศึกษา
23.4 โครงการ DLTV & DLIT
23.5 โครงการศูนยสงเสริมวิทยาศาสตรการกีฬา
23.6 โครงการสเต็มศึกษา (Stem)
23.7 โครงการสงเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียน (สอร.)
23.8 งานโครงการ PLC
23.9 งานโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
/24. งานบริหารวิชาการ...
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24. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.1 งานบริหารวิชาการ (หัวหนากลุมงาน)
มอบหมายให นายวิบูลย สารสิทธิธรรม
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนากลุมงาน

1. เปนผูชวยผูอ ํานวยการ ในการกํากับดูแลงานในกลุมบริหารวิชาการใหเปนไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ปรับปรุง 2560)
2. ประสานงานกับกลุมบริหารงานตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของกลุมบริหารวิชาการเปนไปดวย
ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบตั ิหนาที่ตามแผนปฏิบัติการ ใหเกิดประสิทธิภาพ
4. การบริหารงานวิชาการ
4.1 การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
4.2 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
4.3 การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา
4.4 การจัดกลุมการเรียนของนักเรียน
4.5 การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
4.6 การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
4.7 จัดการนิเทศการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4.8 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ
5.1 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามระบบการเรียนรู
5.2 การจัดสอนซอมเสริม
5.3 การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
5.4 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
5.5 การพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ
5.6 การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู
5.7 สรางบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน
5.8 สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน
/5.9 การพัฒนา...
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5.9 การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
5.10 ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา องคกร หนวยงานและ
สถานประกอบการอื่น
5.11 สงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
5.12 งานโครงการพิเศษตางๆ
6. การวัดผลประเมินผลการเรียน/งานทะเบียนนักเรียน / การเทียบโอนผลการเรียน
6.1 การดําเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน
6.2 การสรางและปรับปรุง เครื่องมือวัดผลการเรียน
6.3 การจัดใหมีเอกสารและแนบฟอรมเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียน
6.4 การดําเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลประเมินผลการเรียน
6.5 การจัดทํา GPA และการจัดทําหลักฐานผลการเรียนและการจบหลักสูตรของนักเรียน
6.6 การจัดทําทะเบียนนักเรียนและออกใบรับรองการเปนนักเรียน
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานในดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
8. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูเพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานในหนาที่
9. ประสานงานกับทุกกลุมบริหารและครูผูสอนใหปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว มีประสิทธิภาพ
10. ประสานงาน เรงรัดกลุมสาระเรียนรู และงานวัดผล หาแนวทางชวยเหลือนักเรียนใหจบ
หลักสูตร
11. ดําเนินการหาวิธีแกไข ในกรณีที่นักเรียนมีปญหาตกคาง โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ
13. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.2 งานวางแผนงานวิชาการ
มอบหมายให นายพงศโสภณ เศรษฐมาตย
นางสาวธัญญพร ดุจดา
นางนวลนภา บรรพตาธิ
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. รวบรวมระเบียบแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ จัดทําเปนคูมือการบริหารวิชาการ
เผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ
/2. จัดทําแบบฟอรมตาง ๆ...
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2. จัดทําแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน การติดตามประเมินผลงานกลุมวิชาการจัดเก็บ
ไวอยางมีระบบ
3. จัดทําทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ
4. ดําเนินงานดานธุรการของกลุมวิชาการ ไดแก งานสารบรรณ งานพัสดุ และการเงิน
5. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําภาคเรียน รายวัน และรายเดือน
6. ประชาสัมพันธงานกลุมวิชาการ ประสานงานกับบุคลากรที่มาติดตองานใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวก
7. จัดทําแผนการปฏิบัติการประจําปของกลุมงานวิชาการ
8. การจัดทําสารสนเทศดานวิชาการ
9. ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุมงานวิชาการ
10. ประเมินผล สรุปผลการดําเนินงานกลุมงานวิชาการ รายภาคเรียน/รายปการศึกษา
11. จัดทําวาระการประชุม บันทึกการประชุม และรายงานประชุม ที่กลุมงานวิชาการ
เปนผูจัดการประชุม
12. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.3 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
มอบหมายให นางสาววิชุดา เอกสุข
นางเยาวลักษณ โคตรมงคล
นางสาวดรรชนี ดอกดวง
นางนวลนภา บรรพตาธิ
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. ประสานงาน วางแผน ดําเนินการจัดทําหลักสูตร ติดตามผลการใชหลักสูตร และปรับปรุง
หลักสูตร
2. ประสานงาน และดําเนินการจัดตารางสอน
3. จัดใหนักเรียนไดเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ
4. จัดทําตารางการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
5. ดําเนินการคัดเลือกหนังสือเรียนประจําปการศึกษา
6. ศึกษา วิเคราะหเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และที่
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพและความตองการของสังคม ชุมชนและทองถิ่น
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7. ประสานงานและจัดทําโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และที่ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
คุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา
8. ประสานงานและจัดทําหลักสูตรรวมกับกลุมสาระการเรียนรู
9. นิเทศการใชหลักสูตรและใหคําแนะนําแกครู
10. ติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร
11. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
12. ประชาสัมพันธหลักสูตรสถานศึกษา
13. ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูในการจัดอัตรากําลังเพื่อนํามาจัดตารางสอนจากหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรู
14. ประสานงาน ดูแลการจัดตารางสอนทุกภาคเรียน และรวบรวมตารางสอนของครู ตารางการ
ใชหองเรียน และตารางเรียนของนักเรียนใหมีความเหมาะสม
15. จัดใหนักเรียนไดเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ
16 บริหารจัดการเรียนการสอนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
17. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานใหดีขึ้น
18. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
1.4 งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มอบหมายให นางสาววิชุดา เอกสุข
นางสาวธัญญพร ดุจดา
นางพินพร แกวมีศรี
นางเยาวลักษณ โคตรมงคล
นายพงศโสภณ เศรษฐมาตย
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. จัดทําคูมือครู ควบคุมการเรียนการสอน จัดครูเขาสอนในระดับตางๆ ทุกสาขาที่เปด
2. พัฒนาคุณภาพครูทั้งสายสามัญและอาชีพ
3. จัดปฐมนิเทศครูผูชวยหรือที่ยายมาใหมใหเขาใจนโยบายและเปาหมายในการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน รวมกับฝายบริหาร
4. อํานวยความสะดวกหรือใหคําแนะนํา ในการแกปญหาขอขัดของทางวิชาการ แกครู นักเรียน
และผูปกครอง
5. จัดการสอนหรือจัดสอนแทนครู และบุคลากรที่ไปราชการ หรือลาตามระเบียบทางราชการ
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
/7. ปฏิบัติหนาที.่ ..
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7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.5 งานวัดผลประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน
1.5.1 งานวัดผลประเมินผล
มอบหมายให นายวราชัย โคตรมงคล
นางสาวธัญญพร ดุจดา
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่

1. สงเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนดานตางๆ แกครู และ
บุคลากรของสถานศึกษา ใหมีการวัดผลประเมินผลอยางหลากหลายและตามสภาพจริง
2. ใหคําปรึกษา ติดตาม กํากับ การวัดและประเมินผลของสถานศึกษาใหเปนไปตามหลักวิชาการ
และแนวทางที่สถานศึกษากําหนดไว
3. ตรวจสอบ กลั่นกรองและปรับปรุงคุณภาพของวิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษารวมกับนายทะเบียนรวบรวมตรวจสอบ ประมวลผลการประเมินผลการเรียนผูเรียนแตละคน
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนในสถานศึกษา
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการสอบวัดผลระหวางภาคภาค การสอบปลายภาค การสอบแกตัว การ
สอบขอสอบกลาง การสอบการอาน (Pisa) และการสอบวัดผลระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ปกติ/เรียนซ้ํารายวิชา (ภาคฤดูรอน)
7. การดําเนินการการเกี่ยวการเรียนซ้ําชั้นของนักเรียน
8. สํารวจและจัดทําประกาศรายชื่อนักเรียนไมมีสิทธิ์สอบปลายภาค
9. ตรวจสอบความถูกตองและรับรองเอกสารงานวัดผลประเมินผล ประชาสัมพันธเผยแพรใหครู
ทราบ และกํากับ ดูแลใหการวัดผลประเมินผลการเรียนเปนไปตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางเครงครัด
10. จัดทําแบบฟอรมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตาง ๆ นิเทศงานดานวัดผลแกบุคลากรใน
สถานศึกษา
11. จัดทําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เผยแพรใหครูทราบเพื่อเปนการพัฒนางาน
12. จัดทําสรุปผลการประเมินดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เผยแพรใหครูทราบเพื่อ
เปนการพัฒนางาน
13. จัดทําสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค เผยแพรใหครูทราบ
เพื่อเปนการพัฒนางาน
/14. จัดทําประกาศยกยอง...
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14. จัดทําประกาศยกยองชมเชยนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดน และมอบเกียรติบัตรแกนักเรียน
เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ
15. รวบรวม ปพ. 5 จากกลุมสาระการเรียนรู ตามกําหนดปฏิทินงานกลุมวิชาการตรวจความ
ถูกตองเสนอผูอํานวยการโรงเรียนตามลําดับขั้นตอน
16. จัดใหมีการวิเคราะหขอสอบ และพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผล
17. จัดทําแบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานทะเบียนวัดผล และขั้นตอนการดําเนินการสําหรับผู
มาติดตอ เผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ
18. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
19. จัดทําแบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานทะเบียนวัดผล และขั้นตอนการดําเนินการสําหรับผู
มาติดตอ เผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ
20. ปฏิบัตหิ นาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.5.2 งานทะเบียนนักเรียน
มอบหมายให นางสาวอระศรี หินนาค
นางจุรีรัตน ปญจพงษ
นางสาวดรรชนี ดอกดวง
นางสาวญาดา กลาหาญ
นายเปรมมินทร จันทรกองกวิน
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.2

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. จัดทําระเบียนตาง ๆ ไดแก ปพ. แบบตางๆ ใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการเพื่อมอบให
นักเรียนโดยใหมีการลงลายมือชื่อรับทุกครั้ง
2. จัดเก็บเอกสาร ปพ.แบบ ระเบียนคะแนนสะสมใหเปนระเบียบ
3. ตรวจสอบและลงหลักฐานผลการสอบแกตัวและการเรียนซ้ําของนักเรียนใหเปนปจจุบัน
4. ออกหลักฐานทางการศึกษา
5. รายงานขอมูลนักเรียนที่คาดวาจะไมจบหลักสูตรตามกําหนดใหผูอํานวยการโรงเรียนทราบเพื่อ
ติดตามชวยเหลือ
6. รายงานขอมูลนักเรียนที่จบหลักสูตรและไมจบหลักสูตรใหผูอํานวยการโรงเรียนทราบเมื่อสิ้นป
การศึกษา
7. เปนเจาหนาที่ประจําศูนย GPA/PR ของโรงเรียน
8. ดําเนินการจัดทํา GPA/PR ของโรงเรียนใหเปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ
9. จัดทําทะเบียนนักเรียนและการจําหนายนักเรียนใหเปนปจจุบัน
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10. จัดนักเรียนเขาชั้นเรียนตาง ๆ และจัดทํารายชื่อนักเรียนรายหองเรียน
11. จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน
12. ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
13. รวบรวม ปพ.6 จากครูที่ปรึกษาเพื่อเสนอใหผูอํานวยการลงนาม
14. ดําเนินการเกี่ยวกับการพักการเรียน การลาออก การยายสถานศึกษา
15. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
16. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.6 งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการศึกษา
มอบหมายให นางจุรีรัตน ปญจพงษ
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน

1. จัดทําเครื่องมือ และระเบียบสถานศึกษาวาดวยการวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชา
2. ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหกับผูเรียนที่รองขอ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.7 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู
มอบหมายให นางสาวธัญญพร ดุจดา
นางเยาวลักษณ โคตรมงคล
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่

1. สงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคลองกับ ความ
สนใจและความถนัดผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณการประยุกต
ใชความรูเพื่อปองกันและแกปญหา การเรียนรูจากประสบการณจริง และการปฏิบัติจริง การสงเสริมให
รักการอาน และใฝรูอยางตอเนื่อง การผสมผสานความรูตางๆให สมดุลกัน ปลูกฝง คุณธรรม นิยมที่ดี
งามและคุณลักษณะที่พึ่งประสงคที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระ กิจกรรม ทั้งนี้

โดยจัดบรรยากาศและ

สิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการ เรียนรูและการนํา

ภูมิปญญาทองถิ่นหรือ

เครือขายผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่นมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ตามความเหมาะสม

/3. จัดใหมีการนิเทศ...
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3. จั ดใหมีก ารนิเ ทศการเรียนการสอนแกครูในกลุม สาระตา ง ๆ โดยเนนการนิเ ทศที่ รว มมื อ
ชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เชน นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมกันหรือ
แบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม
4. สงเสริมใหมีการพัฒนาครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.8 งานพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ และทัศนศึกษา
มอบหมายให นางอรุณี จันทรหอม
นางสาวธัญญพร ดุจดา
นายเปรมมินทร จันทรกองกวิน
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.2

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. จัดระบบงานดานวิชาการใหไดรับความสะดวกรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ
2. ใหบริการดานวิชาการ เอกกสารที่ไดรับการอนุมัติแลว
3. กํากับ ดูแล การอัดสําเนา และสรุปขอมูล การผลิตเอกสาร และสื่อประเภทสิ่งพิมพการเรียนรู
รายเดือน รายภาค รายป ตลอดจน จัดหาวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการอัดสําเนาใหพรอมใชงานตลอดเวลา
4. จัดทําทะเบียนสื่อประเภทสิ่งพิมพการสอน คูมือครู หลักสูตร เอกสารหลักสูตรตางๆ และจัดทํา
ระบบการใหบริการบุคลากรในโรงเรียนไวอยางชัดเจน
5. งานทัศนศึกษา
6.1 วิเคราะหนโยบาย วางแผนดําเนินงาน ตามโครงการของโรงเรียน
6.2 ประสานงานและสํารวจขอมูลความพรอม ความตองการของนักเรียนและครูที่ปรึกษา
6.3 ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและงานที่ไดรับอนุมัติ
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
7. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
1.9 งานกลุมสาระการเรียนรู
มอบหมายให นางอุบลวรรณ บัวขาว
1.9.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

มอบหมายให นางปราณี แสงชาติ
นางแจมใส อภิรักษมนตรี
นางสาวดาวรุง นาควานิช

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
หัวหนากลุมสาระฯ
รองหัวหนากลุมสาระฯ
รองหัวหนากลุมสาระฯ
/1.9.2 กลุมสาระ...
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1.9.2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
มอบหมายให นายสุพจน โสภาพล
นางพินพร แกวมีศรี
นางจุรีรัตน ปญจพงษ
1.9.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนากลุมสาระฯ
รองหัวหนากลุมสาระฯ
รองหัวหนากลุมสาระฯ

มอบหมายให นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
นางสุชาดา กิจเกียรติ์
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
นางสาวฐิติมากร ทองลวน
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
1.9.4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหนากลุมสาระฯ
รองหัวหนากลุมสาระฯ
รองหัวหนากลุมสาระฯ

มอบหมายให นายสุรพล กิจเกียรติ์
นางจันทรสุดา หอมหวล
นายพันธ ชวยบุญญะ
1.9.5 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนากลุมสาระฯ
รองหัวหนากลุมสาระฯ
รองหัวหนากลุมสาระฯ

มอบหมายให นางอุบลวรรณ บัวขาว
นางอัญญานี โคตถา
นางวลัยพร เชื้อตาแสง
1.9.6 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนากลุมสาระฯ
รองหัวหนากลุมสาระฯ
รองหัวหนากลุมสาระฯ

มอบหมายให นางปทมาวดี จําปาออน
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
นางอรวรรณ ศิลา
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
นายวิษธร แสงชาติ
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
1.9.7 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

หัวหนากลุมสาระฯ
รองหัวหนากลุมสาระฯ
รองหัวหนากลุมสาระฯ

มอบหมายให นางคําเพ็ชร สายงาม
นายวิบูลย สารสิทธิธรรม
นางสาวพรรณี สุนทรแยม
1.9.8 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนากลุมสาระฯ
รองหัวหนากลุมสาระฯ
รองหัวหนากลุมสาระฯ

มอบหมายให นางวันเพ็ญ ชาวทอง
นางรุจี สีตะมัย
นางสาววิชุดา เอกสุข
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนากลุมสาระฯ
รองหัวหนากลุมสาระฯ
รองหัวหนากลุมสาระฯ

1. เปนกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
/2. จัดอัตรากําลังของกลุม...
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2. จัดอัตรากําลังของกลุมสาระการเรียนรู จัดครูเขาสอนรายวิชาตางๆ มอบหมายงานพิเศษของ
กลุมสาระการเรียนรูใหครูในกลุมสาระการเรียนรูชวยปฏิบัติ
3. ควบคุมและติดตามการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูของตนใหดําเนินไปตามหลักสูตร
4. ประสานงานใหครูในกลุมสาระการเรียนรูทุกคนจัดทําแผนการเรียนรู ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
อยางนอย 1 รายวิชา ตอ 1 ภาคเรียน
5. วิเคราะหหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู และมาตรฐานการเรียนรูที่คาดหวังในกลุมสาระการ
เรียนรู ติดตาม ดูแล กิจกรรมการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักการและ
จุดมุงหมาย ของหลักสูตร
6. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนรูเชน การจัดนิทรรศการ กิจกรรม วิชาการ
การประกวดแขงขัน จัดสอนซอมเสริม จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองเปนการ
สงเสริม ใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
7. จัดครูเขาสอนแทน และจัดรวบรวมเปนสถิติ
8. จัดหาและสงเสริมใหครูผลิตสื่อการเรียนการสอน
9. ติดตามดูแลการสอบแกตัว และสอนซอมเสริมเพื่อสอบแกตัวเมื่อนักเรียนติด “0” “ร” “มส”
“มผ” ใหดําเนินการตามระเบียบวัดผล
10.

ดูแลการดําเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สรางและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล

การเรียนควบคุมเรื่องการสอบ กําหนดแนวทางในการออกขอสอบตามจุดประสงคการเรียนรู ติดตามดูแล
ตรวจสอบความถูกตองของขอสอบรายวิชาตางๆ ในกลุมสาระการเรียนรู ดําเนินการติดตามดูแลการวัดผล
ระหวางภาค การสอบปลายภาค และดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา
11. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของกลุมสาระการเรียนรู ดําเนินการติดตาม นิเทศ และรายงาน
ผลการดําเนินงานประจําป
12. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.10 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มอบหมายให นางพินพร แกวมีศรี
นางอุบลวรรณ บัวขาว
นางจุรีรัตน ปญจพงษ
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นายวิษธร แสงชาติ
นางสาวอระศรี หินนาค
นางสาววิชุดา เอกสุข

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
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มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ
1. จัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3 มี กิจกรรม ดังนี้
1.1 กิจกรรมแนะแนว (จัดครูเขาสอนตามชั่วโมงเรียน)
1.2 กิจกรรมนักเรียน มี 2 กิจกรรม ไดแก
1) กิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องแบบ และพัฒนาระเบียบวินัย ไดแก
1.1) ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ไดแก กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
1.2) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ก. นักเรียนชาย ไดแก กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ข. นักเรียนหญิง ไดแก กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน
2) กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
1.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
2. รวบรวมระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ปฏิทินปฏิบัติงาน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงาน
4. กําหนดกลุมผูเรียน อาจารยที่ปรึกษา และระบบบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ และยุวกาชาด
6. การปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนที่ต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ ไดรับมอบหมาย
1.11 งานหองเรียนคุณภาพ (หองเรียนพิเศษ)
มอบหมายให นายวิบูลย สารสิทธิธรรม
นางสาววิชุดา เอกสุข
นางสาวอระศรี หินนาค
นายสุพจน โสภาพล
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นายวราชัย โคตรมงคล
นางนวลนภา บรรพตาธิ
นางสาวดรรชนี ดอกดวง
นางสุกฤตา อยูเมี่ยง
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

/1. วางแผนและบริหาร...
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1. วางแผนและบริหารจัดการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรคณิตศาสตร
2. กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน การบริหารโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
3. ประสานงาน จัดทําโครงสรางหลักสูตร ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาตามโครงการ
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
4. จัดครูที่ปรึกษา ใหกับนักเรียนเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามโครงการหองเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
5. รวมวางแผน กําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับนักเรียน
6. ประเมินผล ผลการสอบเขาศึกษา และผลการเรียนของผูเรียน โครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
7. ดําเนินการจัดหา เบิก-จาย งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากโรงเรียนดวยความโปรงใส
8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.12 งานรับนักเรียน
มอบหมายให นางอรุณี จันทรหอม
นางวลัยพร เชื้อตาแสง
นางสาววิชุดา เอกสุข
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กําหนดพื้นที่บริการการศึกษาของแตละพื้นที่การศึกษา
โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา
2. กําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาโดยประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ดําเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.13 งานแนะแนว สวัสดิการและกองทุนกูยืม
มอบหมายให นางวลัยพร เชื้อตาแสง
นางสุกฤตา อยูเมี่ยง
นางสาวอระศรี หินนาค
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่

/1. จัดทําโครงสราง...

15
1. จัดทําโครงสรางการบริหารงานแนะแนวการศึกษา
2. จัดทําแผนงาน / โครงการ งานแนะแนวการศึกษา
3. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน งานแนะแนวการศึกษา
4. ประสานความรวมมือ และแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณดานการแนะแนวทาง
การศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา
5. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ รวมกับกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน และกลุมงานวิชาการ
6. จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศใหหับนักเรียน
7. ดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
8. ดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนอื่นๆ ทุกกองทุน เพื่อชวยเหลือนักเรียน
9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน
1) กําหนดกลุมเปาหมายประชากร ขั้นตอนวิธีการทําสํามะโนประชากรวัยเรียน
2) จัดทําเครื่องมือสํามะโนประชากรวัยเรียน
3) จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียนที่จะเขารับการบริการทางการศึกษาในเขตบริการของ
สถานศึกษา ใหเปนปจจุบันโดย ประสานความรวมมือกับชุมชน ทองถิ่นและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
4) จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากสํามะโนผูเรียน เพื่อนําขอมูลไปใชในการวางแผนการ
จัดการศึกษาตอไป
5) เสนอรายงานขอมูลสารสนเทศการสํามะโนผูเรียนใหคณะกรรมการสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
10. งานบริการแนะแนว 5 ดาน ดังตอไปนี้
1) บริการรวบรวมขอมูลรายบุคคล
(1) บันทึกประวัตินักเรียนทุกคนไวในระเบียนสะสม
(2) บริการขอมูลแกผูที่เกี่ยวของ
(3) ทดสอบความถนัด ความสนใจของนักเรียน
(4) สํารวจพฤติกรรมที่มีปญหาของนักเรียน
2) บริการสารสนเทศ
(1) การจัดสอนใหความรูตาง ๆ ในคาบกิจกรรมแนะแนว
(2) การจัดปายนิเทศ
(3) การจัดทําเอกสารที่เปนประโยชนแกนักเรียน
/(4) การจัดอภิปราย...
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(4) การจัดอภิปราย บรรยาย ใหความรูในดานการศึกษาอาชีพ
และการปรับตัวในสังคม
(5) การจัดวันอาชีพ
(6) การจัดสัปดาหแนะแนวทางศึกษาตอ
(7) การจัดฉาย ภาพยนตร วีดีโอ สไลดที่เปนประโยชนตอนักเรียน
3) บริการใหคําปรึกษา
(1) ใหคําปรึกษานักเรียนที่มีปญหาดานสวนตัว การเรียน และอาชีพ
(2) ศึกษาและหาทางชวยใหนักเรียนแกปญหาของตนเองไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม
(3) เสนอแนะแนวทางปฏิบัติตน เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ
4) บริการจัดวางตัวบุคคล
(1) ชวยจัดวางตัวนักเรียนใหเลือกวิชาเรียนตามความถนัดของตนเอง
(2) ชวยจัดวางตัวนักเรียนใหเรียนวิชาตรงตามหลักสูตร เมื่อนักเรียนไดมีโอกาส
เลือกวิชาเรียนไดตามความถนัดของตนเอง นักเรียนก็จะตองเลือกวิชาเรียนใหตรงตามหลักสูตรที่ตนเองเลือกไว
และตองเลือกวิชาที่มีประโยชนตรงตามความสนใจของตนเอง
(3) ชวยจัดวางตัวนักเรียนใหเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดีและมีคุณคา
(4) ชวยจัดวางตัวนักเรียนเขารวมโครงการและจัดประสบการณ
ในการทํางาน เปนการจัดใหนักเรียนไดทํางานในเวลาวาง หรืองานระหวางปดภาคเรียน ชวยจัดประสบการณ
ทีม่ ีคุณคาใหแกนักเรียน ใหนักเรียนมีโอกาสเรียนรูอาชีพตางๆ และชวยใหมีรายไดจากการทํางานที่ตนเองชอบ
เปนการชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจอีกดวย
(5) ชวยจัดวางตัวนักเรียนใหเขาฝกทักษะ เสริมสรางความอดทนในการ
ปฏิบัติงาน
5) งานติดตามและประเมินผล
(1) ติดตาม ดูแลพฤติกรรมและพัฒนาการของผูเรียน
(2) ติดตามผลผูเรียน
(3) ประเมินผลการดําเนินงานแนะแนว
11. ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.14 งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มอบหมายให นางสาวดรรชนี ดอกดวง
นางนวลนภา บรรพตาธิ
นางอรุณี จันทรหอม

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่

17
นายเปรมมินทร จันทรกองกวิน
นายเจษฎา กิตติภาณุกุล
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.2
ตําแหนง ครูอัตราจาง

เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. ดําเนินการวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอกสถานศึกษา
2. จัดทําแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอกสถานศึกษา
3. วางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล ออกแบบเครื่องมือการเก็บขอมูล
4. สรุปผลการประเมิน บันทึกจุดเดน จุดดอย ขอคนพบ และแนวทางในการพัฒนา
5. จัดเตรียมขอมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการคุณภาพ
ภายใน/ภายนอกสถานศึกษา
6. จัดทําเอกสาร SAR รายงานผูอํานวยการโรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของและเผยแพรสู
สาธารณชน
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.15 งานนิเทศการศึกษา
มอบหมายให นางอุบลวรรณ บัวขาว
นางสาววิชุดา เอกสุข
นางสาวดรรชนี ดอกดวง
นางนวลนภา บรรพตาธิ
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน
2. จัดระบบการนิเทศงานและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
3. ประสานงานการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสม
กับสถานศึกษา
4. ประสานงานใหกลุมสาระการเรียนรูมีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร
5. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของบุคลากรในกลุมงาน
6. ใหขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นในการพัฒนางานของสถานศึกษา
7. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้นปการศึกษา
8. ปฐมนิเทศ-นิเทศกอนและหลังฝกประสบการณวิชาชีพ
9. บริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
/10. นิเทศและติดตามการฝก...
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10. นิเทศและติดตามการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
11. รวมกับครูพี่เลี้ยง ประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
12. จัดเก็บรวบรวมขอมูลนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู สงผูเกี่ยวของ
13. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
14. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาตามขั้นตอนทุกครั้งทุกงาน
15. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.16 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมการศึกษา
มอบหมายให นายเปรมมินทร จันทรกองกวิน
นางสาวธิติยาพร อาษาสิงห
นายเจษฎา กิตติภาณุกุล
นายดํารงค สาริบุตร
นายขจรเกียรติ แกนมะกรูด
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.2
ครูผูชวย
ครูอัตราจาง
เจาหนาที่ธุรการ
ครูอัตราจาง

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. ศึกษา สํารวจ วิเคราะหสภาพปญหา การจัดหา การเลือก การใช และการประเมิน คุณภาพ
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใชจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน วิชาการของ
สถานศึกษาในทุกกลุมสาระการเรียนรูสําหรับเด็กปกติและเด็กพิการเรียนรวม
2. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางหลากหลายเพื่อใชในการเรียนการสอนและการพัฒนา
งานดานวิชาการ
3. เลือกใชสื่อและเทคโนโลยีที่ผานการประเมินคุณภาพทางวิชาการ จากคณะกรรมการของ
สถานศึกษาคณะกรรมการของ สพท. และหรือกระทรวงศึกษาธิการแลว โดยดําเนินการคัดเลือกในรูปของ
คณะกรรมการและประเมินการใชสื่ออยางสม่ําเสมอ
4. ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพสื่อฯ เพื่อเลือกใช
ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู
5. มีสวนรวมในการพัฒนาศูนยสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา
6. ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และแลกเปลี่ยนการใชสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สําหรับใชจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานดานวิชาการกับ
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ผูปกครอง องคกรในทองถิ่น รวมทั้งหนวยงานและสถาบันอื่นๆ
7. ประเมินผลการผลิต จัดหา พัฒนา และใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
/8. เผยแพรสื่อ นวัตกรรม...
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8. เผยแพรสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาที่ครูผลิตและพัฒนาใหเพื่อนครู
สถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาไดใชประโยชนตอการเรียนการสอนและการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
9. งานศูนยคอมพิวเตอร
9.1 จัดหาสื่อคอมพิวเตอร อุปกรณ และครุภัณฑ เพื่อใหบริการการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร และเพื่อใชบริหารจัดการในโรงเรียน
9.2 ตรวจสอบรายงานเพื่อจําหนายพัสดุ ในศูนยคอมพิวเตอร ใหเปนปจจุบัน
9.3 จัดทําตารางการใชหองปฏิบัติการ และกําหนดระเบียบวิธีใชหรือคูมือการ
9.4 จัดฝกอบรมการใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตใหกับนักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ บุคคลภายนอก
9.5 จัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรมตาง ๆ พรอมกับใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการใช
งาน คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
9.6 ใหบริการคนหาขอมูลและทรัพยากรตาง ๆ บนระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ
โรงเรียน
9.7 ดูแล บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ภายในศูนยคอมพิวเตอร
9.8 ดูแล บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ภายในโรงเรียน
9.9 ติดตั้งโปรแกรมสําหรับใชงานกับระบบคอมพิวเตอร ใหกับกลุมงานตาง ๆ ในโรงเรียน
9.10 ติดตาม รวบรวมขอมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงาน
ประจําป
9.11 ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.17 งานสงเสริมความรูดานวิชาการแกชมุ ชน
มอบหมายให นางเยาวลักษณ โคตรมงคล
นางสาวธัญญพร ดุจดา
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่

1. การศึกษา สํารวจความตองการ สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน
2. จัดใหความรู เสริมสรางความคิด และเทคนิค ทักษะ ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
และ คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทองถิ่น
/3. การสงเสริมใหประชาชน...
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3. การสงเสริมใหประชาชนในชุมชน ทองถิ่น เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษา และที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
4. สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น
5. ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.18 งานพัฒนาแหลงเรียนรู
มอบหมายให นางสาวญาดา กลาหาญ
นางเยาวลักษณ โคตรมงคล
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่

1. สํารวจแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่นใน
เขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง
2. จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูแกครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน
และสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง
3. จัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรูรวมทั้งการพัฒนาใหเกิดองคความรูและประสานความรวมมือกับ
บุคคล ครอบครัว องคกร สถาบันการศึกษา หนวยงานอื่นที่จัดการศึกษา ในการจัดตั้ง สงเสริมและพัฒนา
แหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน
4. สงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู
โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.19 งานหองสมุด
มอบหมายให นางสาวญาดา กลาหาญ
นางสาวกมลชนก ขุนเมือง
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.2
ตําแหนง ครูอัตราจาง

หัวหนางาน
เจาหนาที่

1. มีสวนรวมในการจัดหาหนังสือ เอกสาร วิทยาการวัสดุอุปกรณ สําหรับใหบริการแก นักเรียน
บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนอยางเพียงพอและทันสมัย
2. ศึกษาการจัดระบบการเก็บขอมูล ทะเบียนหนังสือ เอกสารประเภทตางๆ ใหบริการยืม-คืน
หนังสือซอมบํารุงเอกสารและสื่อดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. มีสวนรวมในการพัฒนาหองสมุด ทั้งการบริการบุคลากรในโรงเรียนและการใหบริการชุมชน
4. มีสวนรวมในการปรับปรุง พัฒนาหองสมุดใหเปนสถานที่ที่สามารถสรางองคความรู
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ
/5. ใชบริการเย็บเลม...
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5. ใชบริการเย็บเลม เขาปกหนังสือ และเคลือบพลาสติกเอกสารตอหนวยงานในโรงเรียน
6. ดูแลและประสานงานกับผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมการเรียนรูโดยใชอินเทอรเน็ต
7. มีสวนรวมกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหครู นักเรียน และบุคคลในชุมชน รักการ
อานและการเรียนรู เชน สัปดาหหองสมุด กิจกรรมรักการอาน เปนตน
8. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอผูบริหารทุกภาคเรียน
9. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ โรงเรียนมอบหมาย
1.20 งานวิจัย และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มอบหมายให นางนวลนภา บรรพตาธิ
นางสาววิชุดา เอกสุข
นางสาวดรรชนี ดอกดวง
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. จัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน
2. จัดหาตัวอยางเอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยสําหรับใหครูไดศึกษาคนควา
3. รวบรวมผลงานและจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยของครูเพื่อจัดแสดงและเผยแพร
4. จัดทําตัวอยางแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ไวสําหรับครูที่สนใจทําวิจัย
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.21 งานประสานความรวมมือในการพัฒนา วิชาการกับสถานศึกษาอื่น
มอบหมายให นางสาววิชุดา เอกสุข
นางวันเพ็ญ ชาวทอง
นายพงศโสภณ เศรษฐมาตย
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. จัดทําโครงการ แผนงานจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ
2. ดําเนินการพัฒนาวิชาการตามแผนงานไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
3. ดําเนินการประสานงานตางๆ หรือ หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับงานกลุมจัดการศึกษาและพัฒนา
วิชาการ
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
/1.22 งานสงเสริม สนับสนุน...
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1.22 งานสงเสริม สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา
มอบหมายให นายวิบูลย สารสิทธิธรรม
นางสาวธัญญพร ดุจดา
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่

1. จัดกระบวนการเรียนรูรวมกับบุคคล ครอบครัวชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองทองถิ่น
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานการณประกอบการและสถาบันอื่น
2. สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน
3. ส งเสริม ให ชุม ชนมี การจั ดการศึก ษาอบรมมีก ารแสวงหาความรู ขอ มู ล ขา วสาร และรู จั ก
เลือกสรรภูมิปญญาและวิทยากรตางๆ พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการรวมทั้ง
หาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชุมชน
4. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเสริมสราง
พัฒนาการของนักเรียนทุกดานรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศลิ ปวัฒนธรรมของทองถิ่น
5. เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ ชุมชน ตลอดจนประสานงานกับ องคกรทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่น ใหบริการดานวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับแหลงวิชาการในที่อื่นๆ
6. จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน เพื่อสงเสริมวัฒนธรรม การสรางความสัมพันธอันดีกับศิษยเกา การ
ประชุมผูปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานรวมกับชุมชน การรวมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น เปนตน
7. ประชาสัมพันธสรางความเขาใจตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ใน
เรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. จัดใหมีการสรางความรูความเขาใจ การเพิ่ม ความพรอมใหกับบุคคลครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุ ม ชน องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เอกชน องค ก รเอกชน องค ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่รวมจัดการศึก ษา รว มกับ บุคคล ครอบ ครัว ชุมชน องคกรชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน สถาบันศาสนาสถานการณประกอบการและสถาบัน
สังคมอื่นรวมกันจัดการ ศึกษาและใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน

/9. สงเสริมสนับสนุน...
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9. สงเสริมสนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันระหวางสถานศึกษากับบุคคล ครอบ
ครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบัน สังคมอื่น สงเสริมสนับ สนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุม ชน องคกรชุม ชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอื่น ไดรับความชวยเหลือทางดานวิชาการตามความ เหมาะสมและจําเปน
10. ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.23 งานตามนโยบายกลุมบริหารงานวิชาการ
มอบหมายให นายวิบูลย สารสิทธิธรรม
1.23.1 โครงการสถานศึกษาพอเพียง

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน

มอบหมายให นางคําเพ็ชร สายงาม
นางสุกานดา โคระรัตน
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนาโครงการ
เจาหนาที่

1. จัดทําแผนหรือโครงการ รวมกับงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
2. จัดกิจกรรม ที่สําคัญตามนโยบายของโครงการสถานศึกษาพอเพียง
3. ประสานงาน กับครูผูสอนใหสอดแทรกหลักการตามโครงการสถานศึกษาพอเพียง
4. แตงตั้งคณะกรรมการ ในสวนที่เกี่ยวของกับงานสถานศึกษาพอเพียง
5. สรุปผลโครงการเมื่อสิ้นปการศึกษา
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.23.2 โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
มอบหมายให นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นางอรุณี จันทรหอม
นางสาวธิติยาพร อาษาสิงห
นางจารุณี ทนงจิตร
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครูผูชวย
ครูผูทรงคุณคาฯ

หัวหนาโครงการ
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. บริหารจัดการและดําเนินการตามแนวทางของการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
2. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน 5 องคประกอบ
3. จัดทําแผนหรือโครงการสําหรับงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมการศึกษาและแหลงเรียนรู
4. สํารวจแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน
ทองถิ่นในเขตพื้นที่การศึกษาและเขตพื้นที่ใกลเคียง
/5. จัดทําเอกสาร...
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5. จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูแกครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและชุมชน
6. จัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรูและประสานความรวมมือกับ
สถานศึกษาอื่น บุคคล ผูปกครอง องคกร ชุมชน ในการจัดตั้ง สงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน
7. ติดตามรวบรวมขอมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจําป
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.23.3 โครงการอาเซียนศึกษา
มอบหมายให นางธมกร อาภาวัณสงค
นางปราณี แสงชาติ
นางสาวชวิศา บุญเพ็ง
นางสาวกมลชนก ขุนเมือง
นางสาวกชกร บัวตูม
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง

หัวหนาโครงการ
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. บริหารจัดการ และดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงานโครงการอาเซียนศึกษา
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรับผิดชอบตามองคประกอบของงานโครงการอาเซียนศึกษา
3. ดําเนินการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนและการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4. ติดตาม รวบรวมขอมูล/สรุปผล และประเมินผลการดําเนินงานตอฝายบริหาร
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.23.4 โครงการ DLTV & DLIT
มอบหมายให นายเปรมมินทร จันทรกองกวิน
นางสาวธิติยาพร อาษาสิงห
นายดํารงค สาริบุตร
นายเจษฎา กิตติภาณุกุล
นางสาวชวิศา บุญเพ็ง
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.2
ครูผูชวย
เจาหนาที่ธุรการ
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง

หัวหนาโครงการ
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี DLIT
2. พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยี DLIT
3. กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใช DLIT ของครู สรุปผลรายงานหัวหนาสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.23.5 โครงการศูนยสงเสริมวิทยาศาสตรการกีฬา
มอบหมายให นางอุบลวรรณ บัวขาว
นางวลัยพร เชื้อตาแสง

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนาโครงการ
เจาหนาที่
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มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ
1. บริหารจัดการ และดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงานโครงการศูนยสงเสริมวิทยาศาสตร
การกีฬา
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรับผิดชอบตามองคประกอบของงานโครงการศูนยสงเสริม
วิทยาศาสตรการกีฬา
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนยสงเสริมวิทยาศาสตรการกีฬา
4. ประชาสัมพันธโครงการและรับสมัครผูเขารวมโครงการ
5. จัดทดสอบหรือประเมินสมรรถภาพทางกาย/จิตใจ/ภาวะโภชนาการ กอน-หลังรวมกิจกรรม
6. จัดกิจกรรมตางๆ ดานวิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสงเสริมสุขภาพ นักเรียนครู ผูปกครอง
เยาวชนตําบลปทุม ประชาชน และผูสนใจ
7. ดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพโดยกิจกรรมการออกกําลังกายโปรแกรม 5 ฐานมหัศจรรย
8. แกปญหาน้ําหนักเกินเกณฑ ต่ํากวาเกณฑ ใหมีภาวะโภชนาการ
9. แกปญหานักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถภาพทางกายต่ํากวาเกณฑ
10. สงเสริมสุขภาพจิตและทักษะชีวิตใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
11. ปลูกฝงใหนักเรียนรักการออกกําลังกายอยางถูกวิธีและสงผลตอสุขภาพ
12. นักกีฬามีความแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกลไก
13. ติดตาม รวบรวมขอมูล/สรุปผล และประเมินผลการดําเนินงานตอฝายบริหาร
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.23.6 โครงการสเต็มศึกษา (Stem)
มอบหมายให นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นางนวลนภา บรรพตาธิ
นางจุรีรัตน ปญจพงษ
นายวิบูลย สารสิทธิธรรม
นางสาวธิติยาพร อาษาสิงห
นายเจษฎา กิตติภาณุกุล
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครูผูชวย
ครูอัตราจาง

หัวหนาโครงการ
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. บริหารจัดการ และดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงานโครงการ Stem ศึกษา
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรับผิดชอบตามองคประกอบของงาน
3. จัดทําแผนงาน/โครงการ สําหรับพัฒนางานและเสนออนุมัติโครงการ
/ 4. ติดตาม รวบรวมขอมูล...

26
4. ติดตาม รวบรวมขอมูล/สรุปผล และประเมินผลการดําเนินงานตอฝายบริหาร
5. จัดทําเอกสารเตรียมรับการประเมินจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.23.7 โครงการสงเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียน (สอร.)
มอบหมายให นางสุกฤตา อยูเมี่ยง
นายสมชาย จันทรศรี
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนาโครงการ
เจาหนาที่

1. จัดทําโครงสรางการบริหาร จัดทําแผนงาน / โครงการ จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน งาน
สงเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียน (สอร.)
2. จัดกิจกรรมสงเสริม งานสงเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียน (สอร.)
3. ติดตาม ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงานงานสงเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวาง
เรียน (สอร.)
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.23.8 โครงการ PLC
มอบหมายให นางสาวดาวรุง นาควานิช
นางสาววิชุดา เอกสุข
นางสาวดรรชนี ดอกดวง
นางนวลนภา บรรพตาธิ
นางสาวพรรณทิพย เกษเจริญคุณ
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.2

หัวหนาโครงการ
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. กําหนดแผนปฏิบัติงาน แตงตั้งคณะกรรมการ ดําเนินงาน และปฏิทินการดําเนินงานประจําป
2. ประชุมคณะกรรมการและครูเพื่อสรางความเขาใจและใหเกิดความตระหนักถึงเปาหมายในการ
ดําเนินงาน
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน โดยการแบงเปนทีมรวมพัฒนาในแตละระดับการศึกษา
4. ติดตามทีมรวมพัฒนาจัดทาแผนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียนบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู
5. อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูทุกคน ดวยกระบวนการ PLC (Professional Learning
Community)
6. สรางเครือขายนิเทศการดําเนินกิจกรรมจากผูบริหาร และคณะกรรมการกํากับติดตาม
/7. จัดทําแบบประเมิน...
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7. จัดทําแบบประเมินการดําเนินการPLC
8. สะทอนผลการดําเนินงาน เพื่อการปรับปรุงแผนการดําเนินงานใชเปนขอมูลในการพัฒนาในป
การศึกษาตอไป
9. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.23.9 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
มอบหมายให นางสาวดรรชนี ดอกดวง
นางนวลนภา บรรพตาธิ
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนาโครงการ
เจาหนาที่

1. จัดทําโครงการ กําหนดแผนปฏิบัติงาน แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
2. ประชุมคณะกรรมการและครูเพื่อสรางความเขาใจการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมาย
3. ดําเนินการตามภารกิจ
3.1 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 การเตรียมตัวดานครู แผนการสอน สื่อ อุปกรณ การวัดประเมินผล และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
3.3 การพัฒนาครูตามบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ
3.4 การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
4. ติดตาม รวบรวมขอมูล/สรุปผล และประเมินผลการดําเนินงานตอฝายบริหาร
5. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
ปฏิบัติหนาทีผ่ ูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
มอบหมายให

นายสุรพล กิจเกียรติ์

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

งานบริหารกิจการนักเรียน(หัวหนากลุมงาน)
งานระดับชั้นและการประสานงานระดับชั้น
งานเครือขายผูปกครอง
งานระบบการดูแลและชวยเหลือนักเรียน
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
งานสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยม 12 ประการ
งานสงเสริมประชาธิปไตยและพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน
/8. งานสงเสริมพัฒนา...
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

งานสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
งานจราจรและวินัยจราจร
งานกิจกรรมหนาเสาธง
งานเวรประจําวัน
งานการปฐมนิเทศนักเรียน
งานตามนโยบายกลุมบริหารกิจการนักเรียน
13.1 โครงการพิเศษโรงเรียนสีขาว
13.2 โครงการพิเศษ To be number one
13.3 โครงการพิเศษคานิยม 12 ประการ
13.4 โครงการพิเศษโรงเรียนมาตรฐานตานสิ่งเสพติด
13.5 โครงการพิเศษโรงเรียนวิถีพุทธ
13.6 โครงการพิเศษโรงเรียนสงเสริมคุณธรรม
14. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.1 งานบริหารกิจการนักเรียน(หัวหนากลุมงาน)
มอบหมายให นายสุรพล กิจเกียรติ์
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนากลุมงาน

1. ศึกษาสภาพปจจุบันปญหา วิเคราะห วางแผน จัดระบบงานธุรการและการบริหารงานของ
กลุม กิจการนักเรียน ใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ศึกษาวิเคราะหสภาพของกลุมกิจการนักเรียนและออกแบบงานสารบรรณใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับระบบงานสารบรรณของสถานศึกษา
3. วางแผน จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดําเนินงานธุรการ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุมกิจการนักเรียน
5. ประสานงานกับกลุมอื่นในสถานศึกษา และงานในกลุมกิจการนักเรียน หนวยงานและ
สถานศึกษาอื่นในงานธุรการที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน
6. ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารและผลงานของกลุมกิจการนักเรียน ให
ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
7. รายงานผลการดําเนินงานประจําป ของกลุมกิจการนักเรียน
8. จัดกิจกรรมระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมหรือหองเรียนที่รับผิดชอบตามกระบวนการ
9. สํารวจและติดตามการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน
10. จัดทําและเก็บรักษาระเบียนสะสมของนักเรียนในชั้นเรียนของตนเอง
/11. ดูแล อบรม สั่งสอน...
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11. ดูแล อบรม สั่งสอนนักเรียนในชั้นเรียนของตนเองอยางใกลชิด ติดตามการจัดทําแฟม พัฒนา
งาน(Port Folio) ของนักเรียนใหครบถวน
12. กํากับดูแลและปองกันแกไขปญหาของนักเรียน ตลอดจนสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสถานศึกษาและประเพณีอันดีงาม
13. ดําเนินกิจกรรมโฮมรูม(Home room) กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมสงเสริมการกระทําความ
ดีกิจกรรมสถานศึกษาวิถีพุทธ กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต ฯลฯ
14. ติดตอประสานงานกับผูปกครองและเครือขายผูปกครอง ในการชวยเหลือแกไขปญหาของ
นักเรียน และจัดกิจกรรมเยี่ยมบานการประชุมผูปกครองชั้นเรียน (Class Room Meeting)
15. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.2 งานระดับชั้นและการประสานงานระดับชั้น
มอบหมายให นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นางพินพร แกวมีศรี
นางสาวญาดา กลาหาญ
นางสาวอารีรัตน คําวัน
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.2
ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. ศึกษาสภาพปจจุบันปญหา วิเคราะห วางแผน จัดระบบขอมูลสารสนเทศงานระดับชั้นให
สามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วางแผน จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดําเนินงานระดับชั้น
3. พิจารณาจัดครูทําหนาที่ครูประจําชั้นโดยคํานึงถึงระดับที่สอนและระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเปนหลัก
4. จัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา
5. ดูแลและประสานงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในระดับชั้น
6. สํารวจและทําสถิติการปฏิบัติงานของครูในระดับชั้น
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานหนาที่ของครูประจําชั้นเพื่อเสนอผูอํานวยการสถานศึกษาทราบ
8. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
9. รายงานการรวมกิจกรรมหนาเสาธงของขาราชการครูและนักเรียนในระบบ SMSS
10. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.3 งานเครือขายผูปกครอง
มอบหมายให นางพินพร แกวมีศรี
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
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นางจารุณี ทนงจิตร
นายขจรเกียรติ แกนมะกรูด
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครูผูทรงคุณคาฯ
ตําแหนง ครูอัตราจาง

เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. ศึกษาสภาพปจจุ บันปญหา วิเ คราะห วางแผน จัดระบบขอมูลสารสนเทศงานเครือขา ย
นักเรียนและผูปกครอง ใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วางแผน จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเครือขายนักเรียน
และผูป กครอง
3. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลของนักเรียนและผูปกครองในชุมชน
4. จัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับเครือขายนักเรียนและผูปกครอง
5. ประสานงานกับชุมชน สมาคม มูลนิธิตางๆเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชน
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.4 งานระบบการดูแลและชวยเหลือนักเรียน
มอบหมายให นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นางพินพร แกวมีศรี
นางสุกานดา โคระรัตน
นางสาวอารีรัตน คําวัน
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. ศึกษาสภาพปจจุบันปญหา วิเคราะห วางแผน จัดระบบขอมูลสารสนเทศงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วางแผน จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและแผนการ
ปฏิบัติงานตลอดป
3. ดูแลงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพตามนโยบายของ
สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ
4. กําหนดขอบขาย มาตรฐาน และตัวชี้วัด วิธีการ ทั้งดานปจจัย ดานกระบวนการ ดานผลผลิต
และเครื่องมือตางๆ เพื่อเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน
5. ประเมินคุณภาพการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงานของครูประจําชั้นเกี่ยวกับระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน
/6. รายงานผล....
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6. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.5 งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
มอบหมายให นางแจมใส อภิรักษมนตรี
นายพันธ ชวยบุญญะ
นางอุบลวรรณ บัวขาว
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. ศึกษาสภาพปจจุบันปญหา วิเคราะห วางแผน จัดระบบขอมูลสารสนเทศงานปองกันและ
แกไข ปญหายาเสพติดใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วางแผน จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การปองกันและแกปญหาสารเสพติด
3. ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด
4. จัดทําระบบขอมูลที่เกี่ยวกับการปองกันและแกปญหาสารเสพติด
5. ประสานงาน/รวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนในการปองกันแกปญหาสารเสพติด
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.6 งานสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
มอบหมายให นางธมกร อาภาวัณสงค
นายพันธ ชวยบุญญะ
นางจันทรสุดา หอมหวล
นางสาวจาฬุวรรณ พรรณวงศ
นายเฉลิม ศรีปรัง
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู
ครูอัตราจาง

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. ศึกษาสภาพปจจุบันปญหา วิเคราะห วางแผน จัดระบบขอมูลสารสนเทศงานสงเสริมและ
พัฒนาคุณ ลักษณะอันพึงประสงค ใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วางแผน จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
3. ดําเนินงานตามแผนงานสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
4. อบรมดูแล สงเสริม นักเรียนใหไดรับการพัฒนาไปในทางที่ดีและเหมาะสม
5. ติดตามดูแลปองกันและแกไขความประพฤติของนักเรียน ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
6. ประสานงานกับผูปกครองนักเรียนเพื่อรวมกันแกไขปญหานักเรียน
7. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม สรางคานิยมที่ดีงามในเรื่องระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมาย
/8. กําหนดมาตรการ...
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8. กําหนดมาตรการและวิธีแกปญหาและดําเนินการแกปญหาใหยุติโดยเร็ว
9. กําหนดแบบประเมินและประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน
10. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
11. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.7 งานสงเสริมประชาธิปไตยและพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน
มอบหมายให นายพันธ ชวยบุญญะ
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นางวันเพ็ญ ชาวทอง
นายเปรมมินทร จันทรกองกวิน
นายเฉลิม ศรีปรัง
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.2
ครูอัตราจาง

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. ศึกษาสภาพปจจุบันปญหา วิเคราะห วางแผน จัดระบบขอมูลสารสนเทศงานสงเสริม ความ
ประพฤติของนักเรียน ใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วางแผน จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดําเนินงานสงเสริมความประพฤติของนักเรียน
3. จัดทําระบบเฝาระวังปองกันและแกไขพฤติกรรมไมพึงประสงคของนักเรียน และพัฒนาความ
ประพฤติโดยประสานงานกับชุมชนและผูปกครอง
4. ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ชุมชนเพื่อปองกันและคุมครอง ดูแล
นักเรียน
5. วางแผน จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานสงเสริมพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน
6. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชนใหครูและผูเกี่ยวของทราบ
7. แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อติดตามสนับสนุนปองกันใหเด็กปลอดภัยจากการถูก
ละเมิด
8. จัดระบบ วางแผนงานดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการนักเรียน
9. เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียน
10. ควบคุม ดูแล การทํางานของคณะกรรมการนักเรียน
11. เผยแพรประชาธิปไตยสูชุมชน
12. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
13. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
/2.8 งานสงเสริมพัฒนา...
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2.8 งานสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
มอบหมายให นายสุรพล กิจเกียรติ์
นายพันธ ชวยบุญญะ
นางธมกร อาภาวัณสงค
นายสุพจน โสภาพล
นางพินพร แกวมีศรี
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นายดนัย กัณหรักษ
นางสุกานดา โคระรัตน
นางสาวอารีรัตน คําวัน
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. ศึกษาสภาพปจจุบันปญหา วิเคราะห วางแผนจัดระบบขอมูลสารสนเทศงาน งานพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วางแผนจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดําเนินงานพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
3. จัดทําปฏิทินการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยเนนการการมุงสงเสริมการ
กระทําความดี
4. จัดกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกดาน
5. เสริมสรางความรูดานวิชาการ ดานพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคใหกับนักเรียน
6. ติดตามดูแลปองกันและแกไขความประพฤติของนักเรียน ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
7. ประสานงานกับผูปกครองนักเรียนเพื่อรวมกันแกไขปญหานักเรียน
8. กําหนดมาตรการและวิธีแกปญหาและดําเนินการแกปญหาใหยุติโดยเร็ว
9. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
10. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.9 งานจราจรและวินัยจราจร
มอบหมายให นางวลัยพร เชื้อตาแสง
นางอุบลวรรณ บัวขาว
นายวิษธร แสงชาติ
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่

/1. วางแผน จัดทําแผนงาน...
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1. วางแผน จัดทําแผนงานดําเนินการงานจราจรและวินัยจราจร
2. จัดระบบการจราจรภายในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพเรียบรอยและปลอดภัย
3. จัดเจาหนาที่หรือนักเรียนปฏิบัติหนาที่ควบคุมดูแลการจราจรภายในโรงเรียน
4. จัดการอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายการจราจรใหกับนักเรียน และจัดใหมีการปฏิบัติในเรื่อง
การใชยวดยาน พาหนะใหถูกตองเปนไปตามกฎหมายการจราจร
5. จัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจราจร
6. สรุป/ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อเสนอใหผูอํานวยการโรงเรียนทราบ
7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.10 งานกิจกรรมหนาเสาธง
มอบหมายให นายพันธ ชวยบุญญะ
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นางแจมใส อภิรักษมนตรี
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. ศึกษาสภาพปจจุบันปญหา วิเคราะห วางแผน จัดระบบขอมูลสารสนเทศงานกิจกรรมหนาเสา
ธงใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วางแผน จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดําเนินงานกิจกรรมหนาเสาธง
3. กําหนดลําดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมหนาเสาธง (พิธีเคารพธงชาติ)
4. ประสานงานครูเวรประจําวัน เกี่ยวกับลําดับขั้นตอนกิจกรรมหนาเสาธง
5. ประสานและฝกซอมขั้นตอนกิจกรรมหนาเสาธง ใหกับคณะกรรมการนักเรียน เพื่อดําเนินการลง
สูการปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนกิจกรรมหนาเสาธง (พิธีเคารพธงชาติ) ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย และ
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
6. ประสานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหนาเสาธงใหมีประสิทธิภาพสูงสุดถูกตองตามระเบียบการชักธง
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.11 งานเวรประจําวัน
มอบหมายให นางสุกานดา โคระรัตน
นางสาวญาดา กลาหาญ
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.2

หัวหนางาน
เจาหนาที่

/1. ศึกษาสภาพปจจุบัน...
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1. ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา วิเคราะห วางแผน จัดระบบขอมูลสารสนเทศงานระดับชั้นให
สามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วางแผน จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดําเนินงานของครูเวรประจําวัน
3. แตงตั้งครูเวรประจําวันทําหนาที่ตามจุดตางๆ ที่สถานศึกษากําหนดหรือตามจุดบริเวณ ที่เห็นวา
เหมาะสม
4. แตงตั้งหัวหนาเวรและรองหัวหนาเวรประจําวันเพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่เวร
ประจําวันใหเปนไปดวยความเรียบรอย
5. ประสานงานและดูแลความเรียบรอยทั่วไปในการปฏิบัติหนาที่เวรประจําวัน
6. บันทึกผลการปฏิบัติหนาที่เวรประจําวัน
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2.12 งานการปฐมนิเทศนักเรียน
มอบหมายให นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นายพันธ ชวยบุญญะ
นางแจมใส อภิรักษมนตรี
นางสาวอระศรี หินนาค
นายเฉลิม ศรีปรัง
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อัตราจาง

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. วางแผน/โครงการ ดําเนินงานปฐมนิเทศ
2. ดําเนินการจัดทําคูมือนักเรียนใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน
3. ดําเนินการจัดงานปฐมนิเทศใหเปนไปดวยความเรียบรอย
4. สรุป/ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อเสนอใหผูอํานวยการโรงเรียนทราบ
5.ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆตามที่ไดรับมอบหมาย
2.13 งานตามนโยบายกลุมบริหารกิจการนักเรียน
มอบหมายให นายสุรพล กิจเกียรติ์
2.13.1 โครงการพิเศษโรงเรียนสีขาว

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

มอบหมายให นางแจมใส อภิรักษมนตรี
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
นางสาวพรรณทิพย เกษเจริญคุณ ตําแหนง ครู อันดับ คศ.2
นายเฉลิม ศรีปรัง
ตําแหนง ครูอัตราจาง
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

หัวหนางาน
หัวหนาโครงการ
เจาหนาที่
เจาหนาที่
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1. จัดทําแผนหรือโครงการสําหรับพัฒนางาน และเสนออนุมัติโครงการโรงเรียนสีขาว
2. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานตามองคประกอบของงานและจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน
3. บริหารจัดการและดําเนินการตามเกณฑ/แนวทางการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนสีขาว
4. ดําเนินงานตามปฏิทินและรายงานผลการดําเนินงานตอฝายบริหารเปนระยะๆ เพื่อใหฝาย
บริหารไดรับทราบและรวมหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
5. ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการปองกันแกไขยาเสพติดในสถานศึกษา
6. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการรายงานฝายบริหารใหรับทราบ
7. รวบรวมเอกสารการปฏิบัติงาน ภาพการจัดกิจกรรมเพี่อรายงานผลการดําเนินตอฝาย
บริหารและหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ
8. รายงาน/รับการนิเทศติดตาม จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการโรงเรียนสีขาว
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.13.2 โครงการพิเศษ To be number one
มอบหมายให นางแจมใส อภิรักษมนตรี
นายพันธ ชวยบุญญะ
นางอุบลวรรณ บัวขาว
นางสาวจุมพร วงษาหลา
นางสาวอารีรัตน คําวัน
นางสาวพรรณทิพย เกษเจริญคุณ
นายเฉลิม ศรีปรัง
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.2
ครูอัตราจาง

หัวหนาโครงการ
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. จัดทําแผนหรือโครงการสําหรับพัฒนางาน และเสนออนุมัติโครงการ To be number one
2. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานตามองคประกอบของงานและจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน
3. บริหารจัดการและดําเนินการตามเกณฑ/แนวทางการดําเนินงานตามโครงการ To be
number one
4. ดําเนินงานตามปฏิทินและรายงานผลการดําเนินงานตอฝายบริหารเปนระยะๆ เพื่อใหฝาย
บริหารไดรับทราบและรวมหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
5. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการรายงานฝายบริหารใหรับทราบ
6. รวบรวมเอกสารการปฏิบัติงาน ภาพการจัดกิจกรรมเพี่อรายงานผลการดําเนินตอฝายบริหาร
และหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ
/7. รายงาน/รับการนิเทศ...
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7. รายงาน/รับการนิเทศติดตาม จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการ To be number one
8. เขารวมการประกวดแขงขันการบริหารจัดการชมรม To be number one ระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศ
9. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.13.3 โครงการพิเศษคานิยม 12 ประการ
มอบหมายให นางจันทรสุดา หอมหวล
นางธมกร อาภาวัณสงค
นางสาวจาฬุวรรณ พรรณวงศ
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู

หัวหนาโครงการ
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. จัดทําแผนหรือโครงการสําหรับพัฒนางาน และเสนออนุมัติโครงการ
2. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานตามองคประกอบของงานและจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน
3. บริหารจัดการและดําเนินการตามเกณฑ/แนวทางการดําเนินงาน คานิยม 12 ประการ
4. ดําเนินงานตามปฏิทินและรายงานผลการดําเนินงานตอฝายบริหารเปนระยะๆ เพื่อใหฝาย
บริหารไดรับทราบและรวมหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
5. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการรายงานฝายบริหารใหรับทราบ
6. รวบรวมเอกสารการปฏิบัติงาน ภาพการจัดกิจกรรมเพี่อรายงานผลการดําเนินตอฝาย
บริหารและหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ
7. รายงาน/รับการนิเทศติดตาม จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการ คานิยม 12 ประการ
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.13.4 โครงการพิเศษโรงเรียนมาตรฐานตานสิ่งเสพติด
มอบหมายให นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นางสุกานดา โคระรัตน
นางสาวญาดา กลาหาญ
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ
1.

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนาโครงการ
เจาหนาที่
เจาหนาที่

บริห ารจัดการ แตงตั้งคณะกรรมการและดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงานตาม

โครงการ
2. จัดทําแผนงานหรือโครงการสําหรับพัฒนางาน และเสนออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินงาน/จัดกิจกรรม ตามปฏิทินการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงานตอฝาย
บริหาร
/4. ประสานงานกับหนวยงาน...
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4. ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการปองกันแกไขยาเสพติดในสถานศึกษา
5. ติดตามรวบรวมขอมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจําป
6. จัดทําเตรียมเอกสารเตรียมรับการประเมินจากหนวยงานทีเกี่ยวของ
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.13.5 โครงการพิเศษโรงเรียนวิถีพุทธ
มอบหมายให นายสุรพล กิจเกียรติ์
นายพันธ ชวยบุญญะ
นางสาวจาฬุวรรณ พรรณวงศ
นางสาวชวิศา บุญเพ็ง
นายเฉลิม ศรีปรัง
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง

หัวหนาโครงการ
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. จัดทําแผนหรือโครงการ รวมกับงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
2. จัดกิจกรรม ที่สําคัญตามนโยบายของโครงกาโรงเรียนวิถีพุทธ
3. ประสานงาน กับครูผูสอนใหสอดแทรกหลักการตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
4. แตงตั้งคณะกรรมการ ในสวนที่เกี่ยวของกับงาน
5. สรุปผลโครงการเมื่อสิ้นปการศึกษา
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.13.6 โครงการพิเศษโรงเรียนสงเสริมคุณธรรม
มอบหมายให นางธมกร อาภาวัณสงค
นางคําเพ็ชร สายงาม
นางกานดา ขุนเมือง
นางพินพร แกวมีศรี
นางสาวจาฬุวรรณ พรรณวงศ
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู

1. วิเคราะห วางแผนการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
2. ประสานงาน สนับสนุน การจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
3. จัดกิจกรรม ที่สําคัญตามนโยบายของโครงกาโรงเรียนวิถีพุทธ
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

หัวหนาโครงการ
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
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3. กลุมบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ปฏิบัติหนาทีผ่ ูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
มอบหมายให

นางสาวพรรณี สุนทรแยม

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

งานบริหารงานบุคคล(หัวหนากลุมงาน)
งานบริหารงานธุรการ
งานวางแผนอัตรากําลัง
งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
งานการดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
งานการเปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้นและการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานการลาของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาที่ไมมีระเบียบกําหนดไวโดยเฉพาะ
งานดําเนินการทางวินัย
งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ
งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
งานแผนงานและสารสนเทศ
งานจัดทําและเสนอของบประมาณ
งานรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ
งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใชจาย
งานบริหารการเงิน
งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
งานบริหารพัสดุและบริหารสินทรัพย
งานจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน
งานตามนโยบายกลุมบริหารงานบุคคล ฯ : โครงการโรงเรียนสุจริต
ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

3.1 งานบริหารงานบุคคล(หัวหนากลุมงาน)
มอบหมายให นางสาวพรรณี สุนทรแยม
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนากลุมงาน

1. รวบรวมระเบียบแนวปฏิบัติตางๆที่เกี่ยวของกับงานกลุมบริหารงานบุคคลและบริการเผยแพรให
ผูเกี่ยวของทราบ
/2. จัดทําแบบฟอรมตาง ๆ...
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2. จัดทําแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานการติดตามประเมินผลงานบริหารงานบุคคล
3. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน
4. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของกลุมงานบริหารบุคคล
5. ควบคุม กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนที่วางไวใหเปนไปตามกําหนด และบรรลุตาม
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ติดตอประสานงานกับงานอื่นๆทุกงานเพื่อประสานการปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จของงานและ
เกิดผลดีตอทางราชการ
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
3.2 งานบริหารงานธุรการ
มอบหมายให นางสุชาดา กิจเกียรติ์
นางสาวดรรชนี ดอกดวง
นางกานดา ขุนเมือง
นายดํารงค สาริบุตร
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
เจาหนาที่ธุรการ

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. ดําเนินการงานธุรการตามระบบที่กําหนดไว โดยยึดหลักความถูกตอง รวดเร็ว ประหยัด และ
คุมคา
2. จัดระบบบริหารงานธุรการของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
2.1 ศึกษาวิเคราะหสภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวของ
2.2 วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
2.3 จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาใหความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการ
ตามระบบที่กําหนดไว
3. รับหนังสือราชการทางระบบการทํางาน E-office อินเทอรเน็ต จากหนวยงานตนสังกัด และ
ทางไปรษณีย
3.1 ลงทะเบียนรับหนังสือราชการทางอินเทอรเน็ต จากหนวยงานตนสังกัดและทาง
ไปรษณีย ลงทะเบียน รับหนังสือราชการภายใน, ลงทะเบียนรับหนังสือปกปดใหถูกตอง ครบถวน เปน
ปจจุบัน ตามระเบียบงานสารบรรณ
3.2 เสนอหนังสือราชการเพื่อสั่งการ
/3.3 ไหลเวียนหนังสือราชการ...
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3.3 ไหลเวียนหนังสือราชการในสวนที่เกี่ยวของไปยังกลุมบริหารงานทั้ง 4 กลุม (เซ็นรับ
หนังสือ)
3.4 จัดทําบัญชีกําหนดสงงานใหเปนปจจุบัน
4. กํากับดูแลบัญชีลงเวลาปฏิบัติหนาที่งานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.1 สรุปรายงานการลงเวลาปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารายงานตอผูอํานวยการ และแจงทางไลนกลุมบุคลากร ป.พ.
5. จัดพิมพ โต-ตอบ หนังสือราชการภายนอก-ภายใน, ออกคําสั่งโรงเรียน ใหถูกตองตามระเบียบ
และทันตามกําหนดเวลา
5.1 ลงทะเบียนสงหนังสือราชการ, ติดคําสั่งในสมุดคําสั่งโรงเรียน
5.2 เสนอหนังสือราชการภายนอก, หนังสือภายใน
5.3 สงหนังสือราชการทางเว็บไซต, หนวยงานตนสังกัด หรือไปรษณีย
5.4 ประสานงานกับงาน, กลุมสาระการเรียนรูฯ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของทางโทรศัพท
โทรสาร ไลน
5.5 จัดทําหนังสือเวียนของโรงเรียน และกลุมบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
6. จัดประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเดือน
6.1 จัดทําระเบียบวาระการประชุม,
6.2 บันทึกและรายงานการประชุมประจําเดือนของโรงเรียน และกลุมบริหารงานบุคคล
และงบประมาณลงในเว็บไซต
7. จัดระบบการจัดเก็บหนังสือ เอกสาร ขอมูล และคําสั่งตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ
7.1 จัดทําทะเบียนคุมเรื่อง
7.2 จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บ
8. ทําลายหนังสือราชการ และจัดทําทะเบียนทําลายหนังสือราชการ
9. เสนอขอจัดซื้อวัสดุสํานักงานธุรการ จัดหา Hardware และ Software มาใชในการปฏิบัติงาน
ธุรการและจัดเก็บขอมูล ใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานดานธุรการไดตามที่ระบบกําหนดไว
10. จัดทําทะเบียน/หลักฐาน การกํากับ ติดตาม ดูแล การดําเนินการตามหนังสือทางราชการให
ถูกตอง และครบถวน
11. กํากับ ติดตาม ดูแล การดําเนินการตามหนังสือทางราชการใหถูกตอง รวดเร็ว ประหยัด
คุมคา และทันตามกําหนดเวลา
/12. จัดทําแผนงาน...
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12. จัดทําแผนงาน/โครงการดําเนินงานธุรการ
13. ทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําเดือน
14. จัดระบบการควบคุมงานสารบรรณใหเหมาะสม
15. ประชุมแกไขปญหาและปรับปรุงงานอยูเสมอ
16. นิเทศงานกับเจาหนาที่งานธุรการ
17. ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการปฏิบัติงาน งานธุรการโรงเรียน
18. สรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปการศึกษา
19. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3.3 งานวางแผนอัตรากําลัง
มอบหมายให นางสุชาดา กิจเกียรติ์
นางกานดา ขุนเมือง
นางสาวดรรชนี ดอกดวง
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. รวบรวมและรายงานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2. วิเคราะหความตองการอัตรากําลังรวมกับงานวิชาการ
3. จัดทําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษา
4. เสนอแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคระกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไปยังเขตพื้นที่การศึกษา
5. การบรรจุแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. การรักษาราชการแทนและรักษาการตําแหนง
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
3.4 งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
มอบหมายให นางสุชาดา กิจเกียรติ์
นางกานดา ขุนเมือง
นางสาวดรรชนี ดอกดวง
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. เสนอความตองการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยผาน ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. สถานศึกษาที่มีความพรอมดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขา
ราการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ในกรณีที่ ก.ศ.จ.เขตพื้นที่การศึกษา
เห็นชอบหรือมอบหมาย
3. ดําเนินการสรรหาและจัดจางบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตําแหนงอัตราจางประจําหรืออัตราจาง
ชั่วคราว และ พนักงานราชการ
4. แจงภาระงานมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชิพและเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเปนลายลักษณอักษรแจงภาระงานใหแกอัตราจาง
ประจําหรืออัตราจางชั่วคราวและพนักงานราชการ
5. ดําเนินการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการสําหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมสําหรับผูไดรับการบรรจุเขารับราชการในตําแหนงครูผูชวยตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ก.ค.ศ.กําหนด
6. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหนงครูผูชวยเปนระยะๆทุกสามเดือนตามแบบประเมิน
ที่ ก.ค.ศ. กําหนดและในการประเมินแตละครั้ง ใหประธานกรรมการแจงผลการประเมินใหครูผูชวยและ
ผูมีอํานาจตามมาตราทราบและในสวนของพนักงานราชการตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปละ
2 ครั้ง
7. รายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
แลวแตกรณีตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. ดําเนินการแตงตั้ง หรือสั่งใหพนจากสภาพการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
อํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดหรือเมื่อไดรับการอนุมัติจาก ก.ศ.จ. เขตพื้นที่การศึกษา
9. การทําสัญญาจางครูอัตราจาง บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง ลูกจางชั่วคราว พนักงานรักษา
ความสะอาด
10. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
11. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
3.5 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
มอบหมายให นางกานดา ขุนเมือง
นางสุชาดา กิจเกียรติ์
นางสาวฐิติมากร ทองลวน
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ใหสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่และ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
2. ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ 1
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3. นําผลการประเมินไปใชประโยชนในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3.6 งานการดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
มอบหมายให นางกานดา ขุนเมือง
นางสุชาดา กิจเกียรติ์
นางสุกฤตา อยูเมี่ยง
นางสาวฐิติมากร ทองลวน
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานขาราชการครูและลูกจางประจํา
2. การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจางชั่วคราว
3. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในสวนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและลูกจางประจํา
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
3.7 งานการเปลีย่ นตําแหนงใหสูงขึ้นและการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มอบหมายให นางกานดา ขุนเมือง
นางสุชาดา กิจเกียรติ์
นางสุกฤตา อยูเมี่ยง
นางสาวฐิติมากร ทองลวน
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. การขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนง/
ขอกําหนดตําแหนง ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนง/ขอกําหนดตําแหนง
หลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอยายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร
และสายงานสอน โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. งานทะเบียนประวัติ
3.1 การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.2 เปลี่ยนแปลง บันทึกขอมูล ลงในทะเบียนประวัติ
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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5. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3.8 งานการลาของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาที่มี และไมมีระเบียบกําหนดไวโดยเฉพาะ
มอบหมายให นางกานดา ขุนเมือง
นางสุชาดา กิจเกียรติ์
นางสุกฤตา อยูเมี่ยง
นายดํารงค สาริบุตร
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
เจาหนาที่ธุรการ

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. ดําเนินการเกี่ยวกับใบลา
1.1 ลงทะเบียนรับใบลา
1.2 บันทึกงบวันลาของผูลา
1.3 เสนอใบลาตอผูอํานวยการสถานศึกษา หรือรองผูอํานวยการสถานศึกษาที่รักษาการ
แทนผูอํานวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณา
1.4. รวบรวมใบลาเย็บเลมเปนรายเดือน
1.5 ตรวจสอบผูที่คางใบลาทุกเดือน
2. การสงบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา
2.1 จัดพิมพ-เก็บคําสั่งการเดินทางไปราชการของครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.2 ลงทะเบียนผูบ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เดินทางไปราชการ
2.3 รับและรวบรวม รายงานผลการเขารวมประชุม อบรม สัมมนาของบุคลากร
3. การคัดเลือกผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดีเดน (คุรุสภา และหนวยงานอื่น)
4. การสรุปงบวันลา
4.1 สรุปงบวันลาของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (1 เมษายน – 30
กันยายน และ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และคาจาง
4.2 สรุปงบวันลา ของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา
ประจําปงบประมาณ สง สพม.29
5. การขอหนังสือรับรอง ขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ ขออนุญาตลาอุปสมบท
งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาตอ
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
/3.9 งานดําเนินการทางวินัย...
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3.9 งานดําเนินการทางวินัย
มอบหมายให นางสาวพรรณี สุนทรแยม
นางกานดา ขุนเมือง
นางสุชาดา กิจเกียรติ์
นางสุกฤตา อยูเมี่ยง
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. กรณีมีมูลความผิดไมรายแรงใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทําผิดวินัยไมรายแรงใน
ฐานะผูบังคับบัญชา
2. พิจ ารณาลงโทษทางวินัยหากปรากฏผลการสอบสวนวาผูใตบัง คับ บัญ ชากระทํา ผิดวินัย ไม
รายแรงตามอํานาจที่กฎหมายกําหนด
3. รายงานผลการพิจารณาโทษ ลงโทษทางวินัยไปยัง ก.ศ.จ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลําดับแลวแตกรณีภายในระยะเวลาที่กําหนด
4. กรณีมีมูลความผิดวินัยรายแรงของครูผูชวยและครูที่ยังไมมีวิทยฐานะใหแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงในฐานะผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งหรือรายงานตอผูมีอํานาจ
แลวแตกรณี
5. ประสานกับหนวยงานการศึกษาอื่นและกรรมการสอบสวนกรณีมีการกระทําผิดรวมกัน
6. พิจารณาสถานโทษหรือสั่งลงโทษตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
7. รายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือนําเสนอสถานโทษไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเสนอ ก.ศ.จ.
8. เมื่อมีการสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและมีเหตุสั่งพัก
ราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนใหดําเนินการภายใตขอบเขตอํานาจตามที่กฎหมายกําหนด
9. เสนอรายงานการดําเนินการลงโทษทางวินัยไปยังผูกลุมบริหารงานบุคคลสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและ ก.ศ.จ. พิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
10. รั บ เรื่ อ งอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย ของขา ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใน
สถานศึก ษาแลว เสนอไปยั งผูมีอํ า นาจตามกฎหมายกํ าหนด เพื่ อพิจ ารณาในกรณีที่ขา ราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องอุทธรณผานหัวหนาสถานศึกษา
11. รั บ เรื่ อ งอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย ของขา ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใน
สถานศึก ษาแลว เสนอไปยั งผูมีอํ า นาจตามกฎหมายกํ าหนด เพื่ อพิจ ารณาในกรณีที่ขา ราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องอุทธรณผานหัวหนาสถานศึกษา
/12. รับเรื่องรองทุกข...
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12. รับเรื่องรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแลวเสนอไปยังผูมี
อํานาจตามกฎหมายกําหนด เพื่อพิจารณาในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องรอง
ทุกขผานหัวหนาสถานศึกษา
13. อนุญ าตการลาออกจากราชการของขา ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผูมี
อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนดหรือรับเรื่องการลาออกจากราชการ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผูบังคับบัญชาแลวเสนอไปยังผูมีอํานาจสั่งบรรจุและ
แตงตั้งพิจารณาแลวแตกรณี
14. สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในฐานะผูมีอํานาจสั่งบรรจุและ
แตงตั้งหรือเสนอให ก.ศ.จ. พิจารณาแลวแตกรณี
15. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
16. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3.10 งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ
มอบหมายให นางสุชาดา กิจเกียรติ์
นางกานดา ขุนเมือง
นางสาวดรรชนี ดอกดวง
นายดํารงค สาริบุตร
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ
1.

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
เจาหนาที่ธุรการ

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

ดํา เนิน การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจั กรพรรดิม าลาแก

ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กฎหมายกําหนด
2. จัดทําทะเบียนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
เครื่องราชอิสริยาภรณดิเรกคุณาภรณ และผูคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
3. ประสานงานหนวยงานตนสังกัดและอํานวยความสะดวกในการดําเนินการเกี่ยวกับงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่มอบหมาย
3.11 งานพัฒนาขาราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา
มอบหมายให นางสุชาดา กิจเกียรติ์
นางสาวดรรชนี ดอกดวง
นางสุกฤตา อยูเมี่ยง
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
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1. วิเคราะหความจําเปนและความตองการในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา
2. จัดทําแผนพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
3. ดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนที่กําหนด
4.

สรา งและพัฒนาความรวมมือกับ เครือขา ยสงเสริมประสิทธิภ าพการศึกษาในการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหประพฤติตามระเบียบ วินั ย
มาตรฐาน และ จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. เปนตัวอยางที่ดีแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ดําเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอตอใบอนุญาตประกอบวิช าชีพของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให
ดําเนินการตอไป
8. การยกยองเชิดชูเกียรติ
8.1 ประกาศเกียรติคุณ ยกยองคุณความดีของบุคลากร ขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ไมขาดราชการ ไมลา ไมมาสาย หรือติดตอกันเปนเวลา 3, 5, 7, 10, … ปการศึกษา
8.2 ครูดีเดน กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ประจําปการศึกษา
8.3 จัดเตรียม / มอบรางวัล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ไดเลื่อนตําแหนง
8.4 ลูกจางประจําดีเดน ประจําปการศึกษา
9. การใหบริการการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
10. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่มอบหมาย
3.12 งานสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
มอบหมายให นางสุชาดา กิจเกียรติ์
นางสาวดรรชนี ดอกดวง
นางสุกฤตา อยูเมี่ยง
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. สํารวจและรวบรวมขอมูลการขอใหมีและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
2. ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชี้แจงทําความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการ
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
/3. รวบรวมแบบเสนอ...
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3. รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลที่เกิดจากปฏิบัติหนาที่ของผูเสนอขอใหมี
การเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
ดําเนินการตอไป
4. สงเสริมการพัฒนาตนเองของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา
5. สรางขวัญและกําลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
โดยการยกยองเชิดชูเกียรติ ผูมีผลงานดีเดนและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดหรือ
กรณีอื่นๆตามความเหมาะสม
6. ดําเนินการเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพ
7. งานเกียรติบัตร
7.1 ลงทะเบียนออกเลขที่เกียรติบัตร
8. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
3.13 งานแผนงานและสารสนเทศ
มอบหมายให นางสาวฐิติมากร ทองลวน
นางไพฑูรย ผาสุข
นางสาวจุมพร วงษาหลา
นายดํารงค สาริบุตร
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
เจาหนาที่ธุรการ

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. การจัดทําแผนกลยุทธ หรือแผนพัฒนาการศึกษา
2. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน
3. การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน
4. การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน
5. จัดทําโครงสรางการบริหารงานแผนงานโรงเรียน
6. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน งานแผนงานโรงเรียน
7. ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการปฏิบัติงาน งานแผนงานโรงเรียน
8. จัดทําขอมูลงานสารสนเทศของโรงเรียน
8.1 รวบรวมขอมูลผลงานเกียรติบัตรหนวยงานอื่น ที่มอบใหแกโรงเรียน และบุคลากร
8.2 จัดเก็บ รวบรวมเกียรติบัตร ในหนวยงานที่เกี่ยวของ
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8.3 จัดทําขอมูลสถิติผลงานดีเดนของโรงเรียน และบุคลากร ตลอดจนเขารูปเลม
ประจําปการศึกษา และเผยแพร
3.14 งานจัดทําและเสนอของบประมาณ
มอบหมายให นางสาวฐิติมากร ทองลวน
นายวิบูลย สารสิทธิธรรม
นางชิดกมล รัฐเสรี
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. การจัดทําและเสนอของบประมาณ
3. การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
4. การจัดสรรงบประมาณ
5. จัดทําแผนงาน / โครงการ งานแผนงานโรงเรียน
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
3.15 งานรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ
มอบหมายให นางสาวพรรณี สุนทรแยม
นางชิดกมล รัฐเสรี
นางสาวจาฬุวรรณ พรรณวงศ
นางเพชรรัตน ปดทุม สเกบรี
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู
ครูผูชวย

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. การบริหารการเงิน
1.1 การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การนําสงเงิน การ
โอนเงิน การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ใหเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
1.2 ควบคุมการเบิก-จายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
1.3 จัดเก็บระเบียบแนวปฏิบัติ หลักฐาน เอกสารงานการเงินและบัญชีใหเปนระบบ
ถูกตอง ตามระเบียบ
1.4 หักภาษี ณ ที่จาย และนําสงสรรพากร
1.5 ควบคุมตรวจสอบการใชจายเงินตามแผนงาน / โครงการ
1.6 สงใชใบสําคัญเงินงบประมาณ
/1.7 คํานวณหักภาษี ...
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1.7 คํานวณหักภาษี ณ ที่จาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา และออกหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จายประจําป, ภ.ง.ด.1 ก. พิเศษ
1.8

ควบคุมตรวจสอบรับรองคํารองขอกูเงิน และจัดทําหนังสือถึงสถาบันเงินกูตาง ๆ

ของครู และบุคลากรทางการศึกษา
1.9 เบิก-จายใบเสร็จรับเงิน
1.10 ลงทะเบียนรับเงินนักเรียน
1.11 ตรวจสอบ ติดตาม ทวงถามนักเรียนที่คางชําระเงิน
1.12 ประชาสัมพันธขาวสารงานการเงินและบัญชี
2. การบริหารการบัญชี
2.1 การจัดทําบัญชีการเงิน
1) ตั้งยอดบัญชีระหวางปงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปดบัญชี
งบประมาณปกอน และ การตั้งยอดกอนปดบัญชีปงบประมาณปกอน
2) จัดทํากระดาษทําการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปดบัญชีเงินนอก
งบประมาณเขาบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพยที่เปนบัญชีวัสดุหรือ
(บัญชีสินคาคงเหลือ) และบัญชีสินทรัพยไมหมุนเวียน พรอมทั้งจัดทําใบสําคัญการลงบัญชีทั่ว ไปโดยใช
จํานวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง
3) บันทึกเปดบัญชีคงคาง ( พึงรับพึงจาย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการ
ด า นเดบิ ตในบัญ ชีแ ยกประเภท (สินทรัพย และคาใชจ าย) และบั นทึก รายการดา นเครดิตในบัญ ชีแยก
ประเภท (หนี้สิน ทุน รายได)
4) บันทึกบัญชีประจําวัน ใหครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายไดจาก
การขายสินคาหรือการใหบริการ การรับเงินรายได การจายเงินงบประมาณ การจายเงินงบประมาณใหยืม
การจายเงินนอกงบประมาณใหยืม การซื้อวัสดุหรือสินคาคงเหลือเงินทดรองจาย เงินมัดจําและ คาปรั บ
รายไดจากเงินกูของรัฐ สินทรัพยไมหมุนเวียน การรับเงินบริจ าค การรับเงินรายไดแผนดิน การถอนเงิน
รายไดแผนดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจายเงินแทนกัน การจายเงินใหหนวยงานที่ปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทางละเมิด
5) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทําการสรุปรายการรับหรือจายเงินผานไปบัญชี
แยกประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สําหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวันทั่วไป
ใหผานรายการเขาบัญชีแยกประเภท ณ วันทําการสุดทายของเดือน
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6)

ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นปงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายไดจาก

งบประมาณคางรับ คาใชจายคางจาย/รับที่ไดรับลวงหนา คาใชจายลวงหนา/รายไดคางรับ วัสดุหรือสินคา
ที่ใชไประหวางงวดบัญชี คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
7) ปดบัญชีรายไดและคาใชจายเพื่อบันทึกบัญชีรายไดสูงกวา (ต่ํากวา) คาใชจาย
ในงวดบัญชี และปดรายการรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายงวดบัญชี เขาบัญชีรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย
สะสม แลวใหโอนบัญชีรายไดแผนดินนําสงคลัง เขาบัญชีรายไดแผนดิน หากมียอดคงเหลือใหโอนเขาบัญชี
รายไดแผนดินรอนําสงคลัง
8)

ตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงาน

คงเหลือประจําวัน และงบพิสูจนยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของบัญชีแยกประเภท
ทั่วไปและการตรวจสอบความถูกตองของบัญชียอยและทะเบียน
9) แกไขขอผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนขอความผิด
หรือตัวเลขผิด จากการบันทึกตัวเลขผิดชองบัญชียอยแตยอดรวมถูก โดยการขีดฆาขอความหรือตัวเลขผิด
ลงลายมือชื่อยอกํากับพรอมวันเดือนปแลวเขียนขอความหรือตัวเลขที่ถูกตอง
2.2 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
1) จัดทํารายงานประจําเดือนสงหนวยงานตนสังกัดสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
และกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดทํารายงานรายไดแผนดิน รายงานรายไดและ
คาใชจาย รายงาน เงินประจํางวด
2) จัดทํารายงานประจําป โดยจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน จัดทํางบแสดงผลการ
ดําเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสดจักทําโดยวิธีตรง จักทําหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดสง
รายงานประจํ า ป ใ หสํ า นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้น ฐานผา นเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาและจั ด ส ง
สํานักงานตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนด
3) จัดทํารายงานการใชงบประมาณแบบไตรมาส
4) จัดทํารายงานคงเหลือประจําวัน
5) รายงานคาใชจายเงินคาสาธารณูปโภค
6) จัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณ
7) จัดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงิน
8) จัดทําบัญชีเงินสด
9) จัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และนอกงบประมาณ
/10) จัดทําทะเบียนคุม...
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10) จัดทําทะเบียนคุมหลักฐานแทนตัวเงิน
11) จัดทําทะเบียนคุมเบิก-จาย, สมุดคูฝากเงินนอกงบประมาณ
12) จัดทําหลักฐานใบสําคัญเบิก-จาย เงินนอกงบประมาณทุกประเภท
13) จัดทําประมาณการรายรับเงินงบประมาณและนอกงบประมาณทุกประเภท
เพื่อใชประกอบการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน / โครงการ
14) จัดทําทะเบียนคุมเงินรายไดแผนดินและนําสงคลัง
15) จัดทําหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณทุกประเภท
16) จัดทําทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ และจัดทําหลักฐานของเบิก
เงิน (คาเชาบาน, คาชวยเหลือบุตร, คารักษาพยาบาล และคาการศึกษาบุตร)
17) จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
18) จัดทําทะเบียนคุมการออกหนังสือรับรองการมีสิทธิเบิกเงินคารักษาพยาบาล
(คนไขใน)
19) จัดทําหนังสือรับรองการมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล (คนไขใน)
20) จัดทําหลักฐานเอกสารเงินอุบัติเหตุกลุม
21) จัดทําหนังสือรับรองเงินเดือนและคาจาง หนังสือรับรองเงินคงเหลือใหกับครู
และบุคลากรทางการศึกษา
22) จัดทําแบบฟอรมที่เกี่ยวของกับงานการเงินและบัญชีไวบริการแกบุคลากร
2.3 การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงานจัดทําและจัดหาแบบพิมพ
ขึน้ ใชเองเวนแตเปนแบบพิมพกลางที่เขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดหรือสวนราชการที่เกี่ยวของ
จัด ทําขึ้นเพื่อจําหนายจายแจก
3. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน
3.1 วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาตามโครงสรางและภารกิจสถานศึกษา
3.2 วิเคราะหความเสี่ยงของการดําเนินงาน กําหนดปจจัยเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง
3.3 กําหนดมาตรการในการปองกันความเสี่ยงในการดําเนินงานของสถานศึกษา
3.4 วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
3.5 ใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายนํามาตรการปองกันความเสี่ยงไปใชในการควบคุมการ
ดําเนินงานตามภารกิจ
3.6 ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑมาตรการและวิธีการที่สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
กําหนด
/3.7 ประเมินผลการดําเนิน...

54
3.7 ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กําหนดและปรับปรุงให
เหมาะสม
3.8 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
4. จัดทําโครงสรางการบริหารงานการเงินและบัญชี
5. จัดทําแผนงาน / โครงการ งานการเงินและบัญชี
6. จัดทําปฏิทินการปฏิบัตงิ าน งานการเงินและบัญชี
7. ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการปฏิบัติงาน งานการเงินและบัญชี
8. เงินอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3.16 งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใชจาย
มอบหมายให นางสาวพรรณี สุนทรแยม
นางสาวจาฬุวรรณ พรรณวงศ
นางเพชรรัตน ปดทุม สเกบรี
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครูผูชวย

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. ตรวจสอบและติดตามให กลุม ฝาย งาน ในสถานศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใชจายงบประมาณ เพื่อจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณตามแบบที่สํานัก
งบประมาณกําหนดแลวจัดสงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกไตรมาสภายในระยะเวลาที่เขตพื้นที่
การศึกษากําหนด
2. จัดทํารายงานประจําปที่แสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ทุกสิ้นปงบประมาณแลวจัดสงให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในระยะเวลาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนด
3. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหนวยงานที่เกี่ยวของแลวแตกรณี
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
3.17 งานบริหารการเงิน
มอบหมายให นางสาวพรรณี สุนทรแยม
นางสุกฤตา อยูเมี่ยง
นางสาวจาฬุวรรณ พรรณวงศ
นางเพชรรัตน ปดทุม สเกบรี
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู
ครูผูชวย

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

/1. เงินงบประมาณ...
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1. เงินงบประมาณ
1.1 รายงานเกี่ยวกับเงินงบประมาณ เบิกจายเงินงบประมาณ เงินสวัสดิการของ
ขาราชการ เงินสาธารณูปโภค เงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และรวบรวมหลักฐาน เอกสาร
เกี่ยวกับการเงิน
1.2 รับเงินงบประมาณทุกประเภท
1.3 สรุปงบประมาณและการรับ-จายประจําป
1.4 จัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณทุกประเภท
1.5 จัดทําทะเบียนรับ-จายเงินงบประมาณ
1.6 จัดทําทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
1.7 ทําสัญญาครูอัตราจางและเงินคาจาง
1.8 สรุปผลการปฏิบัติงานการเงินประจําป
1.9 จัดทําบัญชี เงินนําสง นําฝาก และถอนเงินบํารุงการศึกษา
1.10 ดําเนินการตรวจหลักฐานการเบิกจายเงินงบประมาณและสวัสดิการทุกประเภทตาม
ระเบียบ และขั้นตอนของระเบียบการเงิน
1.11 รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
1.12 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
2. เงินนอกงบประมาณ
2.1 จัดทําทะเบียนรับเงินอุดหนุนทุกประเภทและเงินบํารุงการศึกษา
2.2 จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และรายงานการใชใบเสร็จรับเงิน
2.3 จัดทําทะเบียนและหลักฐานเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขาราชการ
2.4 ฝากเงินกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
2.5 ฝากเงินกับธนาคาร (บ.ก.ศ. อื่นๆ)
2.6 ติดตามเงิน บํารุงการศึกษา นักเรียนกองทุนกูยืมเงินเพื่อการศึกษา และทําเรื่องขอ
คืนเงินบํารุงการศึกษานักเรียนกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
2.7 รับและจัดทําทะเบียนคุมเงินบํารุงกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญ
ประโยชนจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินและหลักฐานตางๆ ที่ใชจายเงินใหเรียบรอยและปลอดภัย
2.8 จัดทําเอกสารสาธารณูปโภค และสงลางหนี้ใหทันปงบประมาณ
2.9 รับเงินบํารุงการศึกษา
2.10 สรุปผลการดําเนินงานเงินนอกงบประมาณประจําป
/2.11 รายงานผลการ...
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2.11 รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
2.12 ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3.18 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
มอบหมายให นางสุกฤตา อยูเมี่ยง
นางชิดกมล รัฐเสรี
นางสาวจาฬุวรรณ พรรณวงศ
นางเพชรรัตน ปดทุม สเกบรี
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู
ครูผูชวย

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. กําหนดแนวทางในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
2. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาในทุกดานซึ่งครอบคลุมถึงการประสานความ
รวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐและเอกชน สถาน
ประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และสถานศึกษาในการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมกัน
3. ดําเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
3.19 งานบริหารพัสดุและบริหารสินทรัพย
มอบหมายให นางชิดกมล รัฐเสรี
นางสาวธิติยาพร อาษาสิงห
นายสิทธิศกั ดิ์ พรใส
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครูผูชวย
ตําแหนง ครูอัตราจาง

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. วางแผนพัสดุลวงหนา 3 ป ใหการดําเนินการตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ
2. จัดทําแผนการจัดหาพัสดุ ใหฝายที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจางเปนผูดําเนินการโดยใหฝายที่ตองการ
ใชวัสดุ จัดทํารายละเอียดพัสดุที่ตองการ คือรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคา คุณลักษณะเฉพาะหรือ
แบบรูปรายการในระยะเวลาที่ตองการใชพัสดุ(รายละเอียดพัสดุที่ตองการนี้ตองเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป)และตามที่ระบุไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป สงใหฝายที่ทํา
หนาที่จัดซื้อจัดจางเพื่อทําแผนการจัดหาพัสดุ
3. ทําการรวบรวมขอมูลรายละเอียดจากฝายที่ตองการใชพัสดุ โดยมีการสอบทานกับแผนปฏิบัติ
งานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและความเหมาะสมของวิธีการจัดหา
ควรเปนการซื้อการเชาหรือการจัดทําเองแลวสงแผนที่จัดทํานี้ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทํา
เปนภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยในสวนที่จัดสงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินใหรายงาน
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เฉพาะครุภัณฑที่มีร าคาเกินหนึ่งแสนบาทและที่ดินสิ่งกอสรางที่มีราคาเกิน หนึ่งลานบาท รายละเอีย ด
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ที่ ตผ 0004/ว97 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546
4. กํา หนดรูป แบบรายการหรือ คุณ ลัก ษณะเฉพาะเพื่ อ ประกอบการขอตั้ง งบประมาณ ส ง ให
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. กรณีที่เปนการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณใหกําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ไดโดยใหพิจารณาจากแบบมาตรฐานกอนหากไมเหมาะสมก็ใหกําหนดตามความตองการโดยยึดหลักความ
โปรงใส เปนธรรมและเปนประโยชนกับทางราชการ
6. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดหาพัสดุ เพื่อสําหรับการดําเนินการจัดซื้อจัดจางและ
การประเมินผลผูขายและผูรับจาง
7. จัดหาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการพัสดุของสว นราชการและคําสั่งมอบอํานาจของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาวาดวยการใหสถานศึกษารับจัดทํา รับบริการ
รับจางผลิตเพื่อจําหนาย พ.ศ. 2533
8. จัดทําพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบ
9. จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินและบัญชีพัสดุไมวาจะไดมาดวยการจัดหาหรือการรับบริจาค
10. ควบคุมพัสดุใหอยูในสภาพพรอมการใชงาน
11. ตรวจสอบพัสดุประจําปและใหมีการจําหนายพัสดุที่ชํารุด เสื่อมสภาพหรือไมใชในราชการ
อีกตอไป
12. พัสดุที่เปนที่ดินหรือสิ่งกอสรางกรณีที่ไดมาดวยเงินงบประมาณใหดําเนินการขึ้นทะเบียนเปนที่
ราชพัสดุ กรณีที่ไดมาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายไดสถานศึกษาใหขึ้นทะเบียนเปนกรรมสิทธิ์ของ
สถานศึกษา
13. จัดทําแนวปฏิบัติหรือระเบียบของสถานศึกษาในการดําเนินการหารายไดโดยไมขัดตอกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ
14. จั ด หาประโยชน เ กี่ ย วกั บ ที่ ร าชพั ส ดุ แ ละอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ อ ยู ใ นความครอบครองของ
สถานศึกษา ภายในของวัตถุประสงคของสถานศึกษาและตองไมขัดหรือแยงกับนโยบายวัตถุประสงคและ
ภารกิจของสถานศึกษา
15. เงินรายไดที่เกิดขึ้นถือเปนเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได สถานศึกษาจึงตองใชจายให
เปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ
16. การจัด หาผลประโยชนจากทรัพ ยสินตามขอ 13-15 ในสวนที่อยูในความรับ ผิดชอบของ
สถานศึกษาตองไดรับความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา

58
17. รายผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
18. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3.20 งานจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน
มอบหมายให นางคําเพ็ชร สายงาม
นางสาวฐิติมากร ทองลวน
นางสาวจุมพร วงษาหลา
นางสาวธิติยาพร อาษาสิงห
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครูผูชวย

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. จัดวางระบบการควบคุมภายในโรงเรียนปทุมพิทยาคม
2. ติดตามการใชเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ
และแผนการใชงบประมาณรายไตรมาส ของกลุมบริหารงานทุกกลุม
3. จัดทําแบบติดตาม แบบรายงาน ปอ. 1 – 3 และ ปย. 1,2
4. จัดทํารายงาน ปอ.1 ตอหนวยงานตนสังกัดและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
5. ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3.21 งานตามนโยบายกลุมบริหารงานบุคคล ฯ : โครงการโรงเรียนสุจริต
มอบหมายให นางคําเพ็ชร สายงาม
นางจันทรสุดา หอมหวล
นางกานดา ขุนเมือง
นางสาวจุมพร วงษาหลา
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3

หัวหนาโครงการ
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. จัดทําแผนหรือโครงการสําหรับพัฒนางาน และเสนออนุมัติโครงการ
2. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานตามองคประกอบของงานและจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน
3. บริหารจัดการและดําเนินการตามเกณฑ/แนวทางการดําเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริต
4. ดําเนินงานตามปฏิทินและรายงานผลการดําเนินงานตอฝายบริหารเปนระยะๆ เพื่อใหฝา ย
บริหารไดรับทราบและรวมหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
5. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการรายงานฝายบริหารใหรับทราบ
6. รวบรวมเอกสารการปฏิบัติงาน ภาพการจัดกิจกรรมเพี่อรายงานผลการดําเนินตอฝายบริหาร
และหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ
/7. รายงาน/รับการ...
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7. รายงาน/รับการนิเทศติดตาม จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการโรงเรียนสุจริต
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4. กลุมบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหนาทีผ่ ูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป
มอบหมายให

นายสมชาย จันทรศรี ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

งานบริหารทั่วไป(หัวหนากลุมงาน)
งานบริหารและการพัฒนาองคกร
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ
งานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และภาคีเครือขาย
งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น
งานสงเสริมสนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และ
สถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
งานรับการสนับสนุนจากชุมชนและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
งานสงเสริมและประสานงาน การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
งานอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม และโสตทัศนศึกษา
งานรักษาความปลอดภัย
งานใหบริการแกชุมชน
งานประชาสัมพันธ
งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
งานโภชนาการ
งานกิจกรรมสหกรณ
ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

4.1 งานบริหารทั่วไป(หัวหนากลุมงาน)
มอบหมายให นายสมชาย จันทรศรี
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนากลุมงาน

1. กําหนดแผน นโยบายและแผนงานกลุมบริหารงานทั่วไปใหสอดคลองนโยบายของโรงเรียน
2. กํา กั บ ดูแ ลการปฏิ บัติ ง านของบุ คลากรในกลุ มบริห ารงานทั่ว ไป ตามกรอบโครงสรา งการ
บริหารงานใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการและนโยบายของโรงเรียน
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3. นิเทศงานบุคลากรในกลุมบริหารงานทั่วไปใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดตอโรงเรียน
4. จัดวางตัวบุคคลในการปฏิบัติงานในกลุมบริหารงานทั่วไปและนําเสนอผูอํานวยการโรงเรียน
5. ประสานงานกับกลุมบริหารงานตางๆและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อพัฒนางานและดําเนินงาน
ในกลุมบริหารงานทั่วไปอยางมีประสิทธิภาพ
6. จัดทําสถิติขอมูล ประเมินผลและทําการศึกษา วิเคราะหเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใน
กลุมบริหารทั่วไปใหบรรลุผลตามเปาหมายของทางราชการ
7. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในกลุมบริหารงานทั่วไปเสนอผูอํานวยการโรงเรียนทราบ
อยางนอย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารงานทั่วไปและ บุคลากรในโรงเรียน เสนอ
ผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบในรอบ 6 เดือนหรือปรับปรุงพัฒนา
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.2 งานบริหารและการพัฒนาองคกร
มอบหมายให นางอรวรรณ ศิลา
นางไพฑูรย ผาสุข
นางกานดา ขุนเมือง
นางสาวฐิติมากร ทองลวน
นางรุจี สีตะมัย
นายดํารงค สาริบุตร
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
เจาหนาที่ธุรการ

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. การจัดระบบการบริหาร
1.1 จัดทําขอมูลสารสนเทศ เพื่อการศึกษาวิเคราะหโครงสราง ภารกิจ การดําเนินงาน
ปริมาณ
คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา
1.2 จัดระบบโครงสรางการบริหารสถานศึกษา โดยวางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสราง
การแบงสวนราชการภายใน ระบบการทํางานและการบริหารงานของสถานศึกษา
1.3 จัดทําขอบขาย พรรณนางาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและบุคคล
1.4 จัดทําคําสั่งรวมประจําป
1.5 นําระบบโครงสรางการบริหารสถานศึกษาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาใหความเห็นชอบในหารแบงสวนราชการในสถานศึกษา
1.6 ประกาศและประชาสัมพันธระบบโครงสรางการบริหารสถานศึกษาใหสวนราชการ
ตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ
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1.7 ดําเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตามโครงสรางการแบงสวนราชการที่กําหนด
1.8 ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารใหประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาองคกร
2.1 ศึกษา วิเคราะหขอมูล สภาพปจจุบันปญหาและความตองการจําเปนในการพัฒนาองคกร
ของสถานศึกษา
2.2 กําหนดแนวทางการพัฒนาองคกรใหครอบคลุมโครงสราง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี
และกลยุทธใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนของสถานศึกษา
2.3 ดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับ
โครงสรางภารกิจเทคโนโลยีและกลยุทธของสถานศึกษา
2.4 กําหนดเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
2.5 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองคกรเปนระยะๆอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ
2.6 นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรและกระบวนการปฏิบัติงานให
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. ดําเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
3.1 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
3.2 จัดทําขอบขาย พรรณนางานการบริหารโรงเรียน
3.3 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประสานงานผูที่เกี่ยวของ
3.4 บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและรายงานตอผูบริหารทุกครั้ง
3.5 สรุปผลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
4. การพัฒนาระบบบริหารและองคกร
4.4 จัดทําโครงสรางการบริหารงานพัฒนาระบบบริหารและองคกร
4.5 จัดทําแผนงาน / โครงการ งานพัฒนาระบบบริหารและองคกร
4.6 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน งานพัฒนาระบบบริหารและองคกร
4.7 ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการปฏิบัติงาน งานพัฒนาระบบบริหารและองคกร
4.8 งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5) งานสนับสนุนสงเสริมวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป
5.1 สํารวจปญหาความตองการจําเปนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป
5.2 จัดระบบสงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการบริหารงานดานวิชาการ
งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป
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5.3 จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานทุกดาน
5.4 จัดงานวันสถาปนาโรงเรียน
5.5 จัดงานวันเกียรติยศโรงเรียน
5.6 ติดตาม ประเมินผลการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ดานตาง ๆ และนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนา
5.7 จัดทําโครงสรางการบริหารงานสนับสนุนสงเสริมวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและ
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

5.8 จัดทําแผนงาน / โครงการ งานสนับสนุนสงเสริมวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและ
5.9 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน งานสนับสนุนสงเสริมวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและ

บริหารทั่วไป
5.10 ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการปฏิบัติงาน งานสนับสนุนสงเสริมวิชาการ งบประมาณ
บุคลากรและบริหารทั่วไปสนับสนุนสงเสริมวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป
6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.3 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มอบหมายให นางอรวรรณ ศิลา
นางไพฑูรย ผาสุข
นางกานดา ขุนเมือง
นางสาวฐิติมากร ทองลวน
นางรุจี สีตะมัย
นายดํารงค สาริบุตร
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
เจาหนาที่ธุรการ

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. ปฏิบัติหนาที่เปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดทําหนังสือเชิญคณะกรรมการประชุม ระเบียบวาระการประชุม จัดสถานที่ประชุม
โสตทัศนูปกรณ
3. ทําหนาที่ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษา และกลุมงาน/งานอื่นที่เกี่ยวของ
4. ดําเนินการดานธุรการที่เกี่ยวกับการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม
รายงาน ผอ.สพม.เขต 29 ภายใน 15 วัน หลังจากมีการประชุมกรรมการสถานศึกษา
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
/4.4 งานพัฒนาระบบ...
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4.4 งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ
มอบหมายให นายวิบูลย สารสิทธิธรรม
นายเปรมมินทร จันทรกองกวิน
นายเจษฎา กิตติภาณุกุล
นายดํารงค สาริบุตร
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.2
ครูอัตราจาง
เจาหนาที่ธุรการ

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. จัดทําแผนหรือโครงการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน
2. จัดหาที่อยูเว็บไซตของโรงเรียน (Web hosting & Domain Name)
3. ประสานงานกับทุกกลุมงานเพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน
4. จัดทําขอมูลสารสนเทศเผยแพร ทั้ง 2 ชองทาง ไดแก
4.1 เอกสาร
4.2 เว็บไซตของโรงเรียน
5. จัดทําขอมูลที่ตองยืนยันขอมูลตามกําหนดเวลา ทางเว็บไซต ดังนี้
5.1 ขอมูลนักเรียนรายบุคคล (http://portal.bopp-obec.info/obec/)
5.2 ขอมูลนักเรียนยากจน (http://cct.thaieduforall.org)
5.3 ขอมูลอาคารและสิ่งกอสราง (http://bobec.bopp-obec.info/)
5.4 ขอมูลระบบสารสนทศเพื่อการบริหาร (http://data.bopp-obec.info/emis/)
5.5 ขอมูลระบบสารสนเทศดานคุณภาพมัธยมศึกษา
(http://sesa.obec.go.th/index.php)
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.5 งานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และภาคีเครือขาย
มอบหมายให นายสมชาย จันทรศรี
นางจันทรสุดา หอมหวล
นางปทมาวดี จําปาออน
นางธมกร อาภาวัณสงค
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. การประสานงานกับองคกรที่เกี่ยวของดําเนินการ ประสานงาน และสรุปผลการปฏิบัติงานกับ
องคกรที่เกี่ยวของ ดังนี้
1.1 มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนปทุมพิทยาคม
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1.2 ชมรมผูปกครองและครูโรงเรียนปทุมพิทยาคม
1.3 ชมรมศิษยเกาโรงเรียนปทุมพิทยาคม
1.4 ภาคีเครือขายโรงเรียนปทุมพิทยาคม
2. กําหนดรูปแบบการประชาสัมพันธและเผยแพรเกียรติประวัติของโรงเรียน
3. สรางเครือขายที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน
4. จัดกิจกรรมเสียงตามสายในโรงเรียน
5. มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
6. จัดบอรดนิทรรศการภายในและนอกโรงเรียน
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครัง้
8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.6 งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น
มอบหมายให นายสมชาย จันทรศรี
นางอรวรรณ ศิลา
นางสุกฤตา อยูเมี่ยง
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. ประสานงานราชการระหวางเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
2. รายงานการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทราบ
3. รับ – สงหนังสือราชการระหวางเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.7 งานสงเสริมสนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบัน
สังคมอืน่ ที่จัดการศึกษา
มอบหมายให นายสมชาย จันทรศรี
นางอรวรรณ ศิลา
นางสุกฤตา อยูเมี่ยง
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. วิเคราะหสภาพปญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
2. วางแผนการดําเนินงานงาน/โครงการการศึกษา
3. ดําเนินการตามแผนงาน โครงการและงานที่ไดรับอนุมัติ
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4. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.8 งานรับการสนับสนุนจากชุมชนและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
มอบหมายให นางจันทรสุดา หอมหวล
นางปทมาวดี จําปาออน
นางธมกร อาภาวัณสงค
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. วางแผนการดําเนินงานสัมพันธชุมชน
2. จัดกิจกรรมรวมกับวัด ชุมชน และหนวยงานราชการที่ใกลเคียง
3. ประสานกับชุมชนในการใหการสนับสนุนโรงเรียนในดานตางๆ
4. มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และรวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญอื่นๆ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
4.9 งานสงเสริมและประสานงาน การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
มอบหมายให นายสมชาย จันทรศรี
นายวิบูลย สารสิทธิธรรม
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่

1. วางแผนการดําเนินงานงานสงเสริมและประสานงาน การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย
2. สํารวจจัดทําขอมูลความตองการของชุมชน ในการรับบริการการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตาม
อัธยาศัย
3. ใหบริการดานการศึกษาแกชุมชน
4. ประสานงานให ชุ ม ชนมี ส ว นร ว มในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นาการศึ ก ษา ด า นอุ ป กรณ
งบประมาณ บุคคล และภูมิปญญาทองถิ่น
5. สงเสริมและเผยแพรความรู เกี่ยวกับ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย แกชุมชน
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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4.10 งานอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม และโสตทัศนศึกษา
มอบหมายให นายดนัย กัณหรักษ
นายวิบูลย สารสิทธิธรรม
นายสุพจน โสภาพล
นายวิษธร แสงชาติ
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. งานอาคารสถานที่
1.1 วางแผน และ ดูแลอาคารเรียน อาคารประกอบ สถานที่และบริเวณโรงเรียนใหอยูในสภาพ
ที่มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนการสอน
1.2 ตรวจสอบการใชอาคารเรียน อาคารประกอบ บริเวณโรงเรียนใหมีความสะอาดสวยงาม
และเรียบรอยเหมาะสมและมีสภาพบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน
1.3 จั ด ทํ า ระเบี ย บและข อ ปฏิ บั ติ ใ นการใช อ าคารเรี ย น อาคารประกอบ ห อ งเรี ย น
หองปฏิบัติการและหองพิเศษอื่นๆ
1.4 งานกํากับติดตามและดูแลการปฏิบัติงานของลูกจางประจําลูกจางชั่วคราว พนักงานบริการ
การปฏิบัติหนาที่ประจําของนักการภารโรงในภาคเชาและเย็น ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติและระเบียบของ
ทางราชการตลอดจนใหคําแนะนําเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
1.5 มอบหมายงานทั่วไปใหปฏิบัติในแตละวัน ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป โดยจัดลําดับ
ความสําคัญ เรง ดว นของงานในแตละวันพรอ มใหคําแนะนํ า ขอ เสนอแนะและประสานผู เกี่ย วขอ งและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางาน
1.6 ประสานงานและรับฟงขอเสนอแนะจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ
1.7 จัดทําแผนผัง บริเวณโรงเรียน แผนผังอาคารเรียน แผนผังระบบน้ําประปา แผนผังระบบ
ไฟฟา
1.8 ใหบริการในการปรับปรุงซอมแซมวัสดุครุภัณฑ อาคารสถานที่และบริการสาธารณะที่ชํารุด
1.9 จัดทําระเบียบในการใชบริการซอมบํารุงและแจงผูเกี่ยวของทราบ
1.10 ออกแบบ ประมาณการรูปแบบรายการในการกอสรางตางๆ
1.11 ดูแล ปรับปรุงบริการสาธารณะตาง ๆ ภายในโรงเรียนใหอยูในสภาพดีและสามารถใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.12 จัดระเบียบการจราจรภายใน จัดทําปายจราจร ตามตําแหนงที่เหมาะสมและชัดเจน
1.13 ใหคําแนะนําการตกแตงภายในเกี่ยวกับ การปรับปรุงอาคารสถานที่และสวนสาธารณะ
ตางๆภายในโรงเรียน เพื่อความเหมาะสมและสวยงาม เสริมบรรยากาศในการเรียนการสอน
1.14 จัดทําสถิติขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการซอมบํารุง วัสดุ ครุภัณฑใหเปนปจจุบัน
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1.15 สรุปผลการดําเนินงานดานอาคารสถานที่และบริการสาธารณะเพื่อเสนอรายงานอยางนอย
ภาคเรียนละ1ครั้ง
1.16 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. แตงตั้งครูประจําอาคารเรียนและอาคารพิเศษ
2.1 กํากับดูแล ความเรียบรอยของอาคารเรียน หรืออาคารพิเศษ ที่ไดรับมอบหมาย เชน
การทําความสะอาด การใชน้ําประปา – ไฟฟา
2.2 ดูแลการปรับปรุง ซอมแซม วัสดุ-อุปกรณในอาคารที่รับผิดชอบ หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดชํารุด
เสียหาย หรือใชงานไมได ใหแจงงานอาคารสถานที่
2.3 กํากับดูแล ความสะอาดของบริเวณอาคารที่รับผิดชอบ
2.4 กํากับติดตามใหขอเสนอแนะ ประเมินการทํางานของแมบานประจําอาคาร และนักการ
ที่ดูแลรับผิดชอบรอบ ๆ อาคาร
3. แตงตั้งมอบหมายลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาที่ยามรักษาการณ
3.1 วันหยุดราชการ หยุดวันสําคัญ และชวงปดภาคเรียน ใหบุคคลที่ 1,บุคคลที2่ และบุคคลที่ 3
ปฏิบัติหนาที่ตามที่งานเวรยามและหรืองานวินัยมอบหมาย
3.2 บุคคลหมายเลข 1 – 3 เปลี่ยนชวงเวลารับผิดชอบเปนรายสัปดาห ดังนี้
บุคคลหมายเลข 2 ปฏิบัติหนาที่ แทนบุคคลหมายเลข 1
บุคคลหมายเลข 1 ปฏิบัติหนาที่ แทนบุคคลหมายเลข 3
บุคคลหมายเลข 3 ปฏิบัติหนาที่ แทนบุคคลหมายเลข 2
3.3 ผูอยูยามกลางคืนถึงวันศุกร ใหพักกลางวัน วันเสารและเริ่มอยูยามกลางวันวันอาทิตยเปน
ตนไป
3.4 ผูอยูยามกลางวัน วันเสาร ใหพักกลางวัน วันอาทิตย
3.5 เวรหนาประตู
1) ประตู/ไมกั้น ใหปดลงไวตลอดเวลา
2) ตรวจ , แลกบัตร บุคคลภายนอก เขา-ออก โรงเรียน
3) ใหคําแนะนําในการมาติดตอราชการของบุคคลภายนอก พรอมแนะนําสถานที่
4) หากพบบุคคลภายนอกมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมหรือไมพึงประสงค ใหรีบแจง
ผูเกี่ยวของทราบโดยดวน
5) ห า มบุ ค คลภายนอกที่ ไ ม ไ ด รั บ อนุ ญ าต นํ า สิ่ ง ของ อาหาร เครื่ อ งดื่ ม เข า มา
จําหนายภายในบริเวณ โรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต
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3.6 เวรภายใน
1) ดูแลโรงรถ ความปลอดภัยรถจักรยานยนต เปด-ปด ตามเวลาที่กําหนด
2) ดูแล ตรวจ หองน้ํา หองสวมนักเรียนทุกจุด พฤติกรรมนักเรียน เชน การสูบบุหรี่
การเสพของมึนเมา การใชสารเสพติด การทะเลาะวิวาท ชูสาวและการมั่วสุมอื่นๆ
3) ดูแลบริเวณอาคารเกษตร สวนปา และบริเวณโดยรอบโรงเรียน สังเกตพฤติกรรม
เสี่ยงของนักเรียน และบุคคลภายนอกเขามามั่วสุม
4) ถามีบุคคลภายนอกเขามา แลวมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมที่ไมพึงประสงค ใหรีบ
แจงผูรับผิดชอบใหทราบโดยดวน
3.7 เวรกลางคืน
1) ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตเวลา 18.00-06.00 น.ของวันถัดไป รับทราบเหตุการณในชวง
กลางวันจากยามรักษาการณกลางวัน และในสมุดบันทึกรายงานเหตุการณฯ กํากับดูแลอาคารเรียน ตรวจ
ระบบไฟ ระบบน้ํา ประตูหนาตางของอาคาร ทุกอาคาร และแกไขเปนเบื้องตน
2) เคาะใหสัญญาณเสียงตามจุดที่กําหนดทุก ๆ 1 ชั่วโมง
4. ลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาที่แมบาน
4.1 เริ่มปฏิบตั ิงาน 07.00-17.00 น. วันจันทร-วันศุกร
4.2 เปด-ปดอาคารเรียนที่รับผิดชอบ ตรวจสอบระบบไฟฟาระบบไฟฟา ประปาอาคารกอน
ปดอาคาร
4.3 ทําความสะอาดสํานักงาน หองพักครู หองน้ํา อาคารที่รับผิดชอบ
4.4 ทําความสะอาดหองน้ํานักเรียนโดยจัดแบงหนาที่รับผิดชอบ ชวงเชา-เย็น และ
ตรวจสอบการเปด-ปดน้ํา ภายในหองน้ําทุกหลัง
4.5 ประสานงานกับหัวหนางานอาคารสถานที่เมือพบการชํารุดเสียหายของวัสดุ อุปกรณ
ภายในอาคาร หองน้ํานักเรียนเพื่อทําการซอมแซมแกไข
5. งานยานพาหนะ
5.1 วางแผน กํากับ ดูแล การใชยานพาหนะ ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
5.2 ดูแล บํารุงรักษา ยานพาหนะของทางราชการ ใหสะอาดและปลอดภัย
5.3 เสนอความเห็น และแนวปฏิบัติในการใชพาหนะของราชการ ใหเกิดประโยชนสูงสุด
ประหยัด และคุมคา
/6. โสตทัศนศึกษา...
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6. โสตทัศนศึกษา
6.1 จัดทํา แผน/โครงการและแผนปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีและโสตทัศ นศึกษา เพื่อ เสนอ
จัดสรรงบประมาณตามนโยบายของโรงเรียน
6.2 จัดระบบและแนวปฏิบัติการใชหองโสตทัศนศึกษาเพื่อการบริการทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน
6.3 จัดระบบการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ ใหเหมาะสม สะดวกและปลอดภัย
6.4 จัดกิจกรรมสงเสริม ใหคําแนะนํา วิธีการและเทคนิคการใชโสตทัศนูปกรณ
6.5 บริการบันทึกภาพการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
6.6 จัดบริการ สนับสนุนการประชุม อบรมสัมมนาและการจัดแสดงนิทรรศการในโอกาสตางๆ
ของโรงเรียน
6.7 จั ด ให มี ก ารบํ า รุง รั ก ษาวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ เ กี่ ย วโสตทัศ นู ป กรณ ใ ห ส ามารถใช ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
6.8 จัดทําทะเบียนวัสดุครุภัณฑเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณใหถูกตอง เรียบรอยและเปนปจจุบัน
6.9 ควบคุมดูแลเกี่ยวกับระบบแสงเสียงภายในโรงเรียนและการใหบริการชุมชนตามโอกาสที่
เหมาะสม
6.10 จัดทําบันทึก สถิติ ตลอดจนคูมือและแนวปฏิบัติการใชโสตทัศนูปกรณ
6.11 ประสานการปฏิบัติงานและใหความรวมมือในงานประชาสัมพันธของโรงเรียน
6.12 สํารวจ วางแผนการดําเนินการจัดหาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาตางๆ
6.13 สนับสนุน สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ทักษะในการใชสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
6.14 รวบรวมแหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อศึกษา
คนควาวิจัย วิเคราะหและผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่เหมาะสมกับโรงเรียน
6.15 จัดทําขอมูลสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.11 งานรักษาความปลอดภัย
มอบหมายให นายดนัย กัณหรักษ
นายสุพจน โสภาพล
นายวิษธร แสงชาติ
นายวราชัย โคตรมงคล
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
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1. ดําเนินการเกี่ยวกับการแตงตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติหนาที่เวรยามรักษา
ความปลอดภัย และเวรประจําวัน ในสถานที่ราชการ ดังนี้
1.1 เวรยามกลางคืน
1.2 เวรกลางวันประจําวัน
1.3 เวรกลางวันในวันหยุดราชการ
1.4 ผูตรวจ เวร-ยามรักษาความปลอดภัย
2. จัดทําสมุดบันทึกเวร – ยามและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
3. ติดตามผลและตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของเวรยามเพื่อสรุปและรายงานใหถูกตองเรียบรอย
และเปนปจจุบัน
4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.12 งานใหบริการแกชุมชน
มอบหมายให นางจันทรสุดา หอมหวล
นางปทมาวดี จําปาออน
นางธมกร อาภาวัณสงค
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และสรางภาคีเครือขาย
2. ใหบริการชุมชนและรับการสนับสนุนจากชุมชนในการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
3. ประสานผูนําองคกร/ชุมชน/หนวยงานในพื้นที่บริการ เพื่อใหความรวมมือในการดําเนิน
กิจกรรมทางสังคม บุญประเพณี ตางๆ ตามความเหมาะสม
4. ประสานความรวมมือชุมชน ในการรวมกิจกรรมของโรงเรียนตามความเหมะสม
5. ประสานงานหนวยงานและผูเกี่ยวของ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.13 งานประชาสัมพันธ
มอบหมายให นางวันเพ็ญ ชาวทอง
นายพันธ ชวยบุญญะ
นายดนัย กัณหรักษ
นางรุจี สีตะมัย
นางปราณี แสงชาติ
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. วางแผนงาน/โครงการ การดําเนินการประชาสัมพันธโรงเรียนในดานตางๆ
2. กําหนดแนวทางในการเผยแพรขาวสารขอมูลตางๆของโรงเรียน เชน เว็ปไซด เอกสารสถานี
วิทยุชุมชนเสียงตามสายภาคเชา และชวงพักกลางวัน ฯลฯ
/3. จัดกิจกรรม...
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3. จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธทั้งในและนอกโรงเรียนตามความเหมาะสม
4. จัดระบบเครือขายประชาสัมพันธระบบขอมูลขาวสาร หรือ ขอมูลสารสนเทศ เพื่อการใหบริการ
แกชุมชน องคกร ทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางมีประสิทธิภาพ
5. จัดทําคูมือนักเรียนและผูปกครอง
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.14 งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
มอบหมายให นางอัญญานี โคตถา
นางปทมาวดี จําปาออน
นางจันทรสุดา หอมหวล
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่

1. จัดทําแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียน
2. ดูแลการจัดบริการหองพยาบาลใหสะอาดถูกสุขลักษณะและการใหบริการปฐมพยาบาลเบื้องตน
3. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช วัสดุ ครุภัณฑ ในการใหบริการการรักษาพยาบาล
4. จัดทําบันทึกผูใชบริการประจําวัน จัดทําสถิติขอมูลเพื่อสรุปประเมินผลและรายงาน
5. จัดหายาและเวชภัณฑเพื่อการปฐมพยาบาลใหเพียงพอและพรอมในการใหบริการ
6. จัดนักเรียนในโครงการเกี่ยวกับการบริการสุขภาพอนามัยเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน(ยสร)
รวมเปนเจาหนาที่ประจําวันในการใหบริการ
7. จัดทําทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ ยาและเวชภัณฑ
8. จัดทําระเบียนสะสมดานสุขภาพอนามัยใหเปนปจจุบัน
9. ติดตอประสานงานกับเจาที่สาธารณะสุขเพื่อการตรวจสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนอยางนอยป
การศึกษาละ1 ครั้ง
10. จัดทํารายงานและสถิติเกี่ยวกับนักเรียนที่เจ็บปวย อุบัติเหตุ เพื่อเสนอและรายงาน
11. เผยแพรความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยตางๆ
12. ใหบริการกลุมบริหารงานตางๆ ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
13. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงาน อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
14. รับผิดชอบดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
15. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.15 งานโภชนาการ
มอบหมายให นางคําเพ็ชร สายงาม
นางสุกฤตา อยูเมี่ยง
นางอัญญานี โคตถา

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3
ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน
เจาหนาที่
เจาหนาที่
/มีขอบขายหนาที.่ ..
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มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ
1. ดูแลการประกอบอาหารและจําหนายอาหารของผูประกอบการในโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะและ
เปนไปตามระเบียบเกี่ยวกับการประกอบการและจําหนายอาหารในโรงเรียน
2. ควบคุมและดูแลคุณภาพอาหารและปริมาณอาหารใหเหมาะสมกับราคาที่จําหนาย
3. ควบคุมดูแลความสะอาดของโตะอาหารและสถานที่ประกอบการตางๆ ภายในโรงอาหาร
4. สงเสริมความรูเกี่ยวกับมารยาทดานสุขนิสัยที่ดีทางโภชนาการ
5. ฝกความเปนระเบียบวินัยและมารยาทในการรับประทานอาหารแกนักเรียน
6. ดูแลและตรวจสอบอาคารสถานที่ โรงอาหาร สภาพแวดลอม ให อยูในสภาพที่เหมาะสม
7. จัดทําแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับงานโภชนาการ
8. จัดทําบันทึกผูใชบริการประจําวัน จัดทําสถิติขอมูลเพื่อสรุปประเมินผลและรายงาน
9. จัดนักเรียนในโครงการเกี่ยวกับการบริการสุขภาพอนามัย (อย.นอย) รวมเปนเจาหนาที่
ประจําวันในการใหบริการ
10. จัดทําระเบียนสะสมดานงานโภชนาการใหเปนปจจุบัน
11. ติดตอประสานงานกับเจาที่สาธารณะสุขเพื่อการตรวจสอบสารปนเปอนในอาหาร
ผูประกอบการจําหนายอาหารในโรงเรียน อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครัง้
12. จัดทํารายงานและสถิติเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียนเพื่อเสนอและรายงาน
13. เผยแพรความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะบริโภคและความปลอดภัยตางๆ
14. ใหบริการกลุมบริหารงานตางๆ ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานโภชนาการทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
15. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงาน อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
16. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.16 งานกิจกรรมสหกรณ
มอบหมายให นางอุบลวรรณ บัวขาว
นางอรวรรณ ศิลา
นางสาวญาดา กลาหาญ
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นางวลัยพร เชื้อตาแสง
นายดํารงค สาริบุตร
นางพินพร แกวมีศรี
นางสาวฐิติมากร ทองลวน
นางสาวจุมพร วงษาหลา
นางไพฑูรย ผาสุข

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
เจาหนาที่ธุรการ
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3
ครู อันดับ คศ.3

ประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ประชาสัมพันธ
เลขานุการ
นายทะเบียน
ผูตรวจสอบกิจการ
ผูจัดทําบัญชี
ผูตรวจสอบบัญชี
ผูจัดการ
/มีขอบขายหนาที.่ ..
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มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ
1. จัดทําโครงสรางการบริหารงานสหกรณ
2. ดําเนินงานตามระเบียบการดําเนินงานสหกรณโรงเรียน
3. จัดทําแผนงาน / โครงการ งานสหกรณโรงเรียน
4. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน และ จัดระบบ 5 ส งานสหกรณโรงเรียน
5. ติดตาม ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงานงานสหกรณ
6. จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนชื่นชมและชอบกิจกรรมดานสหกรณ
7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.17 งานสนับสนุนงานสํานักงาน 4 กลุมงาน
มอบหมายให นายวิบูลย สารสิทธิธรรม
1) ประจําสํานักงานกลุมงานบริหารวิชาการ
นายเจษฎา กิตติภาณุกุล
สิบเอกปยะณัฐ ทันหาบุรุษ
นายจิระศักดิ์ สิมัด
2) ประจําสํานักงานกลุมงานกิจการนักเรียน

ตําแหนง ครู อันดับ คศ.3

หัวหนางาน

ตําแหนง ครูอัตราจาง
ตําแหนง ครูอัตราจาง
ตําแหนง ครูอัตราจาง

นายเฉลิม ศรีปรัง
ตําแหนง ครูอัตราจาง
นางสาวชวิศา บุญเพ็ง
ตําแหนง ครูอัตราจาง
นายขจรเกียรติ แกนมะกรูด
ตําแหนง ครูอัตราจาง
นายวงศพัทธ ชูรา
ตําแหนง ครูอัตราจาง
3) ประจําสํานักงานกลุมงานบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
นายสิทธิศกั ดิ์ พรใส
นางสาวกมลชนก ขุนเมือง
4) ประจําสํานักงานกลุมงานบริหารทั่วไป
นางสาวกชกร บัวตูม
นางสาวพรพิมล ขาววงษ
มีขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ คือ

ตําแหนง ครูอัตราจาง
ตําแหนง ครูอัตราจาง
ตําแหนง ครูอัตราจาง
ตําแหนง ครูอัตราจาง

1. ใหบริการดานเอกสารทางราชการแกผูขอรับการบริการ
2. ใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกกับผูมาติดตอขอรับการบริการ
3. ประจําสํานักงาน ประสานงาน สงตอขอมูล ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร กับผูที่
เกี่ยวของ
/4. ปฏิบัติหนาที่ตาม...
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4. ปฏิบัติหนาที่ตามตารางกําหนดหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
5. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนาที่ตามกรอบภารงานและขอบขายงานอย
ย
างเต็ม
ความสามารถ ดวยความวิริยะ อุตสาหะและเสียสละ เพื่อใหเกิดผลดีตอทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายจิรายุทธ อักษรพิมพ)
ผูอํานวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม

