
  

 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ท่ี 27/2560 

เร่ือง  มอบหมายงานใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ประจ าปีการศึกษา 2560 

---------------------- 
 

  อ้างถึงค าสั่งโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ท่ี 27/2560  ลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560               

เร่ือง มอบหมายงานใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ประจ าปีการศึกษา 2560

เพื่อให้การด าเนินการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

สอดคล้องกบักฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้น

พื้นฐาน หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ

กระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 และพระราชบัญญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27 จึงขอแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติัหน้าท่ี

ราชการ  

 

กลุ่มบริหารงานวชิาการ 

1. นางองัคสุ์มาริน  ปาละจะเร  หวัหนา้กลุ่มบริหารงานวชิาการ 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวชิาการ 

(1)  นางองัคสุ์มาริน  ปาละจะเร ประธานกรรมการ 

(2)  นายคงฤทธ์ิ  กสิชีวนิ  รองประธานกรรมการ 

(3) นางสาวสุพิศ  แกว้บุญเรือง กรรมการ 

(4) นายธนกฤษ  มากบุญ  กรรมการ 

(5) นางสาวละเอียด  ทะนนัชยั กรรมการ 

(6) นางสาวนลินรัตน์  อิมิวฒัน์ กรรมการ 

(7) นางสุภาพร  เจริญผล  กรรรมการ 

(8)  นายภูมิสิทธ์ิ  กุสสลานุภาพ กรรมการ 
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(9)  นายรุ่งโรจน์  วรรณาการ  กรรมการ 

(10)  นางสาวองัสุนีย ์ สุวรรณชยั กรรมการ 

(11)  นางพวงเพชร  สุริยทุธ  กรรมการ 

(12)  นายศิริวฒัน์  ละค าปา  กรรมการ 

(13)  นายสุระกิตย ์ จนัตะ๊วงศ ์  กรรมการ 

(14)  นายอนุชิต  แสงศิริรัตน์  กรรมการ 

(15)  นางโสภิต  ต๊ิบกนัเงิน  กรรมการและเลขานุการ 

1) งานธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1.1) นางโสภิต  ต๊ิบกนัเงิน  หวัหนา้ 

1.2) นางสาวสายพิณ  ตะ๊มาสี  ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

(1) ปฏิบติัหนา้ท่ีงานธุรการกลุ่มบริหารงานวชิาการใหด้ าเนินไปอยา่งมีระบบ 

(2) ควบคุมดูแลงานธุรการเพื่อรับ-ส่งหนงัสือราชการของกลุ่มบริหารงานวชิาการ 

(3) จดัรวบรวมเอกสารงานกลุ่มบริหารงานวชิาการให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบนั 

(4) ดูแลงานการเงินและสวสัดิการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ติดต่อประสานงานกบั

กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อรับ-ส่งหนงัสือราชการของกลุ่มบริหารงานวิชาการให้ด าเนินไปดว้ย

ความเรียบร้อยและทนัตามก าหนดเวลา 

(5) ปฏิบติัหนา้ท่ีงานพสัดุกลุ่มบริหารงานวิชาการ จดัท าทะเบียนคุมพสัดุ ครุภณัฑ์

ของกลุ่มบริหารงานวชิาการใหเ้ป็นระบบ เรียบร้อยและเป็นปัจจุบนั 

(6) ควบคุมการเบิกจ่าย ดูแล บ า รุงรักษาว ัสดุครุภัณฑ์และการยืมว ัสดุกลุ่ม

บริหารงานวชิาการ 

(7) รวบรวมขอ้มูลสถิติการเบิกจ่าย การบ ารุงรักษาและการยืมวสัดุเพื่อเป็นขอ้มูล

ตรวจสอบเม่ือส้ินปีงบประมาณ 

(8) ควบคุมดูแลและอ านวยความสะดวกครู นกัเรียน ผูป้กครองและบุคคลภายนอก

ตามภาระงานดา้นวชิาการใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

(9) จดับรรยากาศ ดูแลและจัดส านักงานให้สะอาดเรียบร้อยเป็นระบบอยู่ตาม

นโยบาย 5 ส 

(10) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2) งานพฒันาหลกัสูตร 



3 

 

2.1)  นายรุ่งโรจน์  วรรณาการ  หวัหนา้ 

2.2)  นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน  ผูช่้วย 

2.3)  นางสุภาพร  เจริญผล  ผูช่้วย 

2.4)  นางสาวอ าพนัธ์  ชุ่มเช้ือ  ผูช่้วย 

2.5)  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มฯ ผูช่้วย 

2.6)  นางสาวสายพิณ  ตะ๊มาสี  ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

(1) จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

(2) นิเทศ ควบคุมดูแลและก ากบัติดตามการจดัท าหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้           

ใหเ้ป็นไปตามก าหนด 

(3) ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรเม่ือส้ินปีการศึกษาและสรุปรายงานผลการประเมิน

เสนอผูอ้  านวยการ 

 

(4) การจดัตารางสอน ตารางเรียน ประจ าภาคเรียน 

(5) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3) งานวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้ 

3.1)  นางสาวสุพิศ  แกว้บุญเรือง  หวัหนา้ 

3.3)  นายอนุชิต  แสงศิริรัตน์  ผูช่้วย 

3.4)  นางสาวปิยรัตน์  ทา้วต้ือ  ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรบผิดชอบ 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยัและพฒันาโรงเรียนโดยเน้นการวิจยัท่ีเป็น

ความกา้วหนา้ทางวชิาการและการพฒันาองคก์ร ในลกัษณะการวจิยัในชั้นเรียน 

(2) จดัท าและด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน/ผูป้กครองต่อการจดั 

การเรียนการสอนของครู  ภาคเรียนละ 1 คร้ัง  พร้อมสรุปรายงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง

พฒันาการจดัการเรียนการสอนของครู  

(3) ส่งเสริมและสนบัสนุนการน าผลการวจิยัไปใช ้

(4) จดัอบรมเก่ียวกบัการวจิยั และการพฒันาบุคลากรในหน่วยงาน 

(5) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการวจิยั ผลการวจิยัและพฒันาสังคม 

(6) ประสานงานการวจิยักบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
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(7) เป็นแหล่งกลางในการท าวิจัยและประสานงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้ งใน

โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 

(8) รวบรวมงานวจิยัในโรงเรียนใหเ้ป็นระบบทั้งในตวับุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้

และระดบัโรงเรียนสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาท่ีวา่ดว้ยเร่ืองการวิจยัในชั้นเรียน 

(9) ประเมินผล สรุปผล/รายงานผลการด าเนินงานวิจยัและพฒันาการศึกษาใน

โรงเรียนเสนอผูบ้ริหารโรงเรียน 

(10) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4) งานกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

4.1)  นางโสภิต  ต๊ิบกนัเงิน  หวัหนา้งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

4.2)  นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์  ผูช่้วย (หวัหนา้กิจกรรมลูกเสือ) 

4.3)  นายไพรัตน์  อินทรโยธา  ผูช่้วย (หวัหนา้กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร) 

4.4)  นายรุ่งโรจน์  วรรณาการ  ผูช่้วย (หวัหนา้กิจกรรมสร้างสรรคส์งัคม) 

4.5)  นางพยอม  ศิริบุญ   ผูช่้วย (หวัหนา้กิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน์) 

4.6)  นางสาวอ าพนัธ์  ชุ่มเช้ือ  ผูช่้วย (หวัหนา้กิจกรรมชุมชน/ลดเวลาเรียน 

                                                            เพ่ิมเวลารู้) 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

(1) จดัท าแผนงาน/โครงการพฒันากิจกรรมการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 

(2) ก าหนดแนวปฏิบติัการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและการวดั

ประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของโรงเรียน 

(3) นิเทศครู เร่ืองแนวปฏิบติัการจดัการเรียนการสอนและการวดัประเมินผลใน

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและจดัใหค้รูทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

(4) ควบคุมดูแล ติดตามการเรียนการสอนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตาม

แนวปฏิบติั 

(5) วเิคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินงานกิจกรรมเพื่อหาแนวทางปรับปรุง

แกไ้ขปัญหา 

(6) นิเทศการปฏิบติังาน การใชว้สัดุอุปกรณ์ของแต่ละกิจกรรม 

(7) จดัหา ควบคุมและติดตามการใชว้สัดุ-อุปกรณ์ของแต่ละหมวดกิจกรรม 

(8) ประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการและสรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอ

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
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(9) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5) งานวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1)  นายธนกฤษ  มากบุญ  หวัหนา้ 

5.2)  นางโสภิต  ต๊ิบกนัเงิน  ผูช่้วย 

5.3)  นางสาวปิยรัตน์  ทา้วต้ือ  ผูช่้วย 

5.4)  นางสาวกมลทิพย ์ สุริลาวงค ์ ผูช่้วย 

5.5)  นางสาวภทัรวดี  ไชยยา  ผูช่้วย 

5.6)  นางสาวรุ่งไพลิน  ขนัปัญญา ผูช่้วย 

5.7)  นางสาวเยาวลกัษณ์ จนัธิมา  ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

(1) จดัท าโครงการ/กิจกรรม ประมาณการและจดัซ้ือจดัจา้งวสัดุ ครุภณัฑท่ี์

เก่ียวกบังานวดัผล 

(2) จดัท าแผน/ปฏิทินการด าเนินงานวดัผลและควบคุมดูแล ติดตามงานดา้นวดัผล

ประเมินผลใหเ้ป็นไปตามปฏิทินปฏิบติังาน 

(3) จดัท าเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการวดัประเมินผล 

(4) ร่วมรับผดิชอบการลงทะเบียนของนกัเรียนแต่ละภาคเรียนหรือปีการศึกษา 

(5) ด าเนินการเลือกรายวชิาเพิ่มเติมของนกัเรียนทุกระดบัชั้นร่วมกบักลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

(6) ด าเนินการเก่ียวกบัการสอบวดัผลประเมินผลกลางภาค/ปลายภาคหรือปลายปี 

(7) ด าเนินการเก่ียวกบันกัเรียนท่ีมีผลการเรียนไม่เรียบร้อย การสอบแกต้วัและการ

ลงทะเบียนเรียนซ ้ า 

(8) ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนร่วมกบังานทะเบียน กรณีนกัเรียนยา้ยเขา้

เรียนระหวา่งปี 

(9) ดูแลและจดัท าระบบรายงานผลการเรียน (GPA) ของนกัเรียน 

(10) จดัท าเอกสารสรุปรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเม่ือส้ินภาค

เรียนหรือปีการศึกษาเสนอผูอ้  านวยการโรงเรียน 

(11) ด าเนินการเก่ียวการสอบวดัผลระดบัชาติ เช่น O-NET 

(12) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6) งานทะเบียน 
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6.1)  นางสาวละเอียด  ทะนนัชยั  หวัหนา้ 

6.2)  นางศิรินภา  ยะค าปลูก  ผูช่้วย 

6.3)  นางสาวปณิสรา  ใจเรือน  ผูช่้วย 

6.4)  นายศกัรินทร์  สืบสอน  ผูช่้วย 

6.5)  นางสาวกมลทิพย ์ สุริลาวงค ์ ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

(1) จดัท าระเบียน ปพ.1-ปพ.9 ของนกัเรียนทุกระดบัชั้น 

(2) ควบคุม ดูแลการจดัเก็บเอกสารงานทะเบียนใหเ้ป็นระบบและปลอดภยั 

(3) ประสานงานกบังานวดัผลเก่ียวกบัผลการเรียนของนกัเรียน 

(4)  ให้ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน ๆ ในการตรวจสอบหลกัฐานการศึกษาของ

นกัเรียน 

(5)  จดัท ารายงานผลการเรียนของผูท่ี้จบหลักสูตร (ปพ.1 -ปพ.6) ให้เสร็จส้ิน

เรียบร้อยภายใน 30 วนั หลงัจากวนัท่ีอนุมติัผลการเรียนและจดัส่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(6) เ ป็นผู ้ลงนามและตรวจความถูกต้องของ ปพ. 1 -ปพ.9 ก่อนน า เสนอ

ผูอ้  านวยการลงนาม 

(7) จดัท าแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ ท่ีใชใ้นงานทะเบียนพร้อมด าเนินการตามค าร้อง 

(8) จดัท าโครงการ/งาน/กิจกรรม ประมาณการและจดัซ้ือจดัจา้งวสัดุครุภณัฑ์ท่ี

เก่ียวกบังานทะเบียน 

(9) จดัท าและตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 และ ปพ.9) ให้ถูกตอ้ง

และเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  รวมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งเก่ียวกบันกัเรียนท่ีจะจบหลกัสูตร 

(10) ด าเนินงานเก่ียวกบัหลกัฐานผูจ้บหลกัสูตรฯ เช่น หนงัสือรับรอง  ปพ.1 ปพ.

9 เอกสารรับรองผลการเรียนและใบประกาศนียบตัร 

(11) เปรียบเทียบผลการเรียน กรณีนกัเรียนยา้ยหรือเทียบโอน 

(12) ควบคุม ดูแลจดัท าระเบียนนกัเรียน ออกเลขประจ าตวันกัเรียนและจดัพิมพ์

รายช่ือนกัเรียนใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

(13) ด าเนินการเก่ียวกบัการรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และปีท่ี 4 ประจ าปี

การศึกษา  การรับนักเรียนระหว่างปี การลาออกของนักเรียนและประสานแจ้งข้อมูลนักเรียนแก่                 

ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 
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(14) จดัท าเอกสารเก่ียวกับการรับนักเรียนใหม่ จัดเตรียมเอกสารรับมอบตัว

นกัเรียนใหม่รวมทั้งเป็นกรรมการจดันกัเรียนเขา้แผนการเรียนและเขา้ชั้นเรียน 

(15) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

7) งานแนะแนว 

7.1)  นางสาวนลินรัตน์  อิมิวฒัน์  หวัหนา้ 

7.2)  นางพยอม  ศิริบุญ   ผูช่้วย 

7.3)  นางสาวองัสุนีย ์ สุวรรณชยั  ผูช่้วย 

7.4)  นางมธุรดา  โชคภูริสกุล  ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

(1) จดัองคก์รบริหารงานแนะแนวใหมี้ผูรั้บผิดชอบปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ท่ี

ก าหนดในขอบข่ายของการบริการแนะแนว 

(2) ด าเนินการในการคดัเลือกนกัเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา รางวลัการศึกษา         

ต่าง ๆ และด าเนินการเก่ียวกบักองทุนอ่ืนๆ เพื่อการศึกษา 

(3) ประสานงานใหก้บัวทิยากรและสถาบนัการศึกษาภายนอกเขา้มาใหก้ารแนะ

แนวการศึกษาและอาชีพรวมทั้งนกัเรียนกลุ่มท่ีสนใจไปศึกษาจากสถานศึกษา สถานประกอบการหรือสถาน

ประกอบอาชีพอิสระภายนอก 

(4) จดัแผนงาน โครงการแนะแนวและการจดัปฏิทินปฏิบติังานประจ าปี 

(5) ประสานงานการจดัการสอนวดัความรู้ความสามารถทางวิชาการกบั

สถานการณ์ทดสอบต่าง ๆ รวมทั้งด าเนินการเก่ียวกบัการสอบเขา้ศึกษาต่อของนกัเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 

(6) จดัเก็บรวบรวมสถิติขอ้มูลต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษาและน าเสนอเป็นเอกสาร

เผยแพร่เม่ือส้ินภาคเรียน/ปี 

(7) คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีความสนใจและมีความพร้อมท่ีจะเขา้ศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษา 

(8) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

8) งานประกนัคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในฝัน 

8.1)  นางสุภาพร เจริญผล  หวัหนา้ 

8.2)  นางสาวปิยรัตน์  ทา้วต้ือ  ผูช่้วย 

8.3)  นางนงนุช  ชยันนัตา  ผูช่้วย 

8.4)  นางศิรินภา  ยะค าปลูก  ผูช่้วย 
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8.5)  นางสาวกณัห์ญาวพี ์ ศิริน่าน ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

(1) จดัให้มีประกาศแต่งตั้ งกรรมการพฒันาระบบประกนคุณภาพการศึกษา           

ซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรในโรงเรียน กรรมการนักเรียน เครือข่าย

ผูป้กครอง ชุมชน องคก์รและภาครัฐ 

(2) น ามาตรฐานการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมา

เป็นตน้แบบเพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจากผูมี้ส่วนร่วมตามขอ้ 1 

(3) ก าหนดผูรั้บผดิชอบมาตรฐานและตวับ่งช้ีเพื่อด าเนินการจดัท าสารสนเทศ 

(4) ร่วมมือกบัแผนงาน/สารสนเทศ เพื่อวางแผนจดัท าแผนพฒันาการศึกษาและ

แผนปฏิบติัการประจ าปีของโรงเรียน 

(5) ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน 

(6) แต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพภายในและด าเนินการประเมินคุณภาพ

ภายในตามปฏิทินงาน 

(7) ประชุมสรุปรายงาน รับรองผลการประเมินคุณภาพภายในจากผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง 

(8) จดัท ารายงานเสนอต่อผูบ้ริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน หน่วยงานตน้สังกดัและเผยแพร่ทางเวบ็ไซตโ์รงเรียน 

(9) น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์สภาพปัญหาจดัท าแผนปฏิบติั

การประจ าปีของโรงเรียน 

(10) ทบทวนคุณภาพตามตวับ่งช้ีและมาตรฐานเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 

(11) ด าเนินการเก่ียวกบัโรงเรียนในฝัน 

(12) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

9) งานนิเทศการศึกษา 

9.1)  นางมธุรดา  โภชคภูริสกุล  หวัหนา้ 

9.2)  นางสาวสุพิศ  แกว้บุญเรือง  ผูช่้วย 

9.3)  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

(1) จดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนิเทศ 

(2) ด าเนินการและติดตามผลการนิเทศ โดยตรวจสอบบนัทึกการนิเทศ 
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(3) วเิคราะห์ขอ้มูล โดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากการติดตามผลการนิเทศและการปฏิบติั

ของผูถู้กนิเทศ 

(4) สรุปผลการนิเทศ จดัท าเป็นรายงานการนิเทศ เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษา 

(5) น าผลการนิเทศไปปรับปรุงพฒันากระบวนการนิเทศของโรงเรียน 

(6) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

10) งานศูนย์ส่ือส่ิงพมิพ์ 

10.1)  นายภูมิสิทธ์ิ  กุสสลานุภาพ  หวัหนา้ 

10.2)  นายธนกฤษ  มากบุญ  ผูช่้วย 

10.3)  นายศกัรินทร์  สืบสอน  ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

(1) ใหบ้ริการกระดาษเพื่อการอดัส าเนาดว้ยเคร่ืองอดัส าเนาดิจิตอล 

(2) ใหบ้ริการอดัส าเนาดว้ยเคร่ืองอดัส าเนาดิจิตอล 

(3) บ ารุง ซ่อมแซม จดัซ้ือจดัหา เคร่ืองอดัส าเนาดิจิตอล 

(4) จดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการเขา้รับบริการและซ่อมบ ารุงจากบริษทัตวัแทน 

(5) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

11) งานสถานศึกษาพอเพยีง 

11.1)  นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์  หวัหนา้ 

11.2)  นายพนัธ์  เหลาพล  ผูช่้วย 

11.3)  นายสมบติั  อศัวะสัย  ผูช่้วย 

11.4)  นายมนตรี   โกศลบณัฑิตกลู ผูช่้วย 

11.5)  นายราเชนทร์  ปาละจะเร  ผูช่้วย 

11.6)  นายไพรัตน์  อินทรโยธา  ผูช่้วย 

11.7)  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ   ผูช่้วย 

11.8)  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพทุกคน ทุกสถาบนั   ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

(1) รับผดิชอบดูแลแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง 

(2) จดัท าเอกสารเผยแพร่และส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียนไดใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ 

(3) ประสานความร่วมมือในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ระหวา่งสถานศึกษากบัองคก์ร

ภายนอก 



10 

 

(4) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

12) งานส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลศิ 

12.1)  นางสาวองัสุนีย ์ สุวรรณชยั  หวัหนา้ 

12.2)  นางมธุรดา  โชคภูริสกุล  ผูช่้วย 

12.3)  นางสุภาพร  เจริญผล  ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

(1) จดัเตรียมขอ้สอบเพื่อน าไปใชใ้นการจดัสอนเสริมนกัเรียนสู่ความเป็นเลิศและ

การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน 

(2) ประสานงานกบัครูผูส้อนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และจดัใหมี้การประชุม

วางแผนดา้นการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมนกัเรียนสู่ความเป็นเลิศและการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียน 

(3) จดัท าโครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ินกัเรียน 

(4) ประสานงานด้านงบประมาณจากสมาคมผูป้กครองและครูเพื่อใช้ในการ

ด าเนินงานกิจกรรมในโครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ินกัเรียน 

(5) ควบคุมดูแลนกัเรียนเขา้ค่ายโครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

(6) ประสานและด าเนินการเก่ียวกบัการส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะวิชาการ

และวชิาชีพทั้งในระดบักลุ่ม  ระดบัภาคและระดบัประเทศ 

(7) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ทีไดรั้บมอบหมาย 

13) งานห้องสมุด 

13.1)  นางพวงเพชร  สุริยทุธ  หวัหนา้ 

13.2)  นางพรทิพา  ผนัผาย  ผูช่้วย 

13.3)  นายสุระกิตย ์ จนัตะ๊วงศ ์  ผูช่้วย 

13.4)  นางสุวมิล  พวงสุยะ  ผูช่้วย 

13.5)  นางสาวกมลภทัร  ประดาอินทร์ ผูช่้วย 

13.6)  นางสาวณฐันิชา  ธรรมเจริญรัตน์ ผูช่้วย 

13.7)  นางสาวสุธินนั  ตุย้เขียว  ผูช่้วย 

13.8)  นางสาวมาลินี  วนัหม่ืน  ผูช่้วย 

13.9)  นางสาวปัทมาวรรณ  สุริโย  ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
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(1) จดัท าแผนปฏิบติัการ งบประมาณ โครงการของงานห้องสมุดใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายของโรงเรียน 

(2) จดัและพฒันาสถานท่ีหอ้งสมุดใหเ้หมาะสมกบัเป็นแหล่งคน้ควา้หาความรู้ได้

ตลอดเวลาและหลากหลาย 

(3) จดัใหมี้วสัดุ ครุภณัฑแ์ละเคร่ืองอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอกบัจ านวน

สมาชิก 

(4) ดูแล เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง ครุภณัฑ ์ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีใชก้ารไดต้ลอด 

(5) จดัหา ซ้ือ ท าเอกสาร วารสารและส่ิงพิมพต่์าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

คน้ควา้หาความรู้และความบนัเทิง 

(6) จดับรรยากาศ สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม การบริการให้ชกัจูงบุคคลภายนอกให้

เป็นประโยชน์และเขา้มาใชบ้ริการ 

(7) จดักิจกรรมส่งเสริมให้นกัเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่านตามโครงการ

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

(8) จดัท าสถิติขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานและประเมินผลงานท่ีปฏิบติัตลอด         

ภาคเรียน/ปี 

(9) ใหบ้ริการห้องสมุดแก่นกัเรียน ครูและบุคคลภายนอก 

(10) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

14) งานนักเรียนเรียนรวม 

14.1)  นายศิริวฒัน์  ละค าปา  หวัหนา้ 

14.2)  นางสาวทศันีย ์ ลินพล  ผูช่้วย 

14.3)  นางธนภรณ์  จนัตะ๊วงศ ์  ผูช่้วย 

14.4)  นางสุวมิล  พวงสุยะ  ผูช่้วย 

14.5)  นางสาวพชัรินทร์  อินสะอาด ผูช่้วย 

14.6)  นายธนกฤษ  มากบุญ  ผูช่้วย 

14.7)  นายสุระกิตย ์ จนัตะ๊วงศ ์  ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

(1) จดัท าแผนพฒันานกัเรียนเรียนร่วมใหมี้ทกัษะชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี

ความสุข 
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(2) วางแผนและจดักิจกรรมดา้นการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนเรียนร่วมได้

พฒันาทกัษะตามศกัยภาพและความสามารถ 

(3) ประสานความร่วมมือกบัครู ผูป้กครอง โรงพยาบาลและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน

การพฒันานกัเรียนเรียนร่วม 

(4) เสริมสร้างศกัยภาพและความสามารถดา้นการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและ

วิชาชีพให้กับนักเรียนเรียนร่วมทั้ งในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภาค และ

ระดบัประเทศ 

(5) พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรับนกัเรียนเรียนรวม 

(6) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

15) งานซ่อมเสริมและสอนแทน 

15.1)  นายอนุชิต  แสงศิริรัตน์  หวัหนา้ 

15.2)  นายรุ่งโรจน์  วรรณาการ  ผูช่้วย 

15.3)  นางสาวสุพิศ  แกว้บุญเรือง  ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

(1) ประสานหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจดัใหมี้การสอน

แทนกรณีครูไปราชการ/ขาด/ลา  ในชัว่โมงนั้น ๆ ถา้ไม่สามารถจดัสอนแทนไดใ้ห้แจง้กลุ่มบริหารงาน

วชิาการทราบทนัที 

(2) บนัทึกการจดัสอนแทนในเอกสารท่ีกลุ่มบริหารงานวชิาการแจกใหทุ้กคร้ัง 

(3) หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายส่งบนัทึกการจดัสอน

แทน 

 

(4) หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวมบนัทึกการสอนแทนเม่ือส้ินภาคเรียนทุก

ภาคเรียน ส่งท่ีกลุ่มบริหารงานวชิาการ 

(5) จดัท าและพฒันาระบบการติดตามนกัเรียนท่ีโดดเรียนและขาดเรียนพร้อมทั้ง

สรุปรายงานส่งงานวดัและประเมินผลสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

(6) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

16) งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

16.1) นางมธุรดา  โชคภูริสกุล  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

16.2) นางสาวพชัรินทร์  อินสะอาด หวัหนา้กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
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16.3) นางสาวองัสุนีย ์ สุวรรณชยั  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์ 

16.4) นางสาวกณัห์ญาวพี ์ คงศรีน่าน หวัหนา้กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

16.5) นางสาวละเอียด  ทะนนัชยั  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

16.6) นายภูมิสิทธ์ิ  กุสสลานุภาพ  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

 

16.7) นายสุระกิตย ์ จนัตะ๊วงศ ์  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

16.8) นายคงฤทธ์ิ  กสิชีวนิ  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

(1) จดัท าหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา 

(2) จดัท าแผนงาน/โครงการพฒันาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

(3) ท าการสอนในรายวชิาท่ีไดรั้บผดิชอบอยา่งนอ้ย 12 คาบ/สัปดาห์และเป็น

กรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ 

(4) จดัอตัราก าลงัของกลุ่มสาระการเรียนรู้และจดัครูเขา้สอนรายวชิาต่าง ๆ ตาม

เกณฑแ์ละตามความเหมาะสม 

(5) นิเทศติดตามและควบคุมดูแลการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ของครูในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

(6) ควบคุมและติดตามดูแลการจดัการเรียนการสอนของครูให้ด าเนินไปตาม

หลกัสูตรและตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

(7) จดัให้มีการนิเทศ ประชุมในกลุ่มสาระฯ เพื่อรับทราบข้อราชการและแนว

ปฏิบติัร่วมกนัและร่วมกนัวนิิจฉยัเพื่อปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

(8) ดูแล ติดตามการจดัครูเขา้สอนแทนในกลุ่มสาระฯ และจดัท าสรุปการจดัสอน

แทน 

(9) ติดตาม ดูแลการวดัผลและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมวา่การประเมินผลการเรียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 

2551 

(10) ควบคุมและติดตามการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์

ท่ีโรงเรียนก าหนด 

(11) ติดตาม ดูแลการสอนซ่อมเสริมและการสอบแก้ 0  ร  มส   และ  มผ  ให้

เป็นไปตามระเบียบการวดัผลและประเมินผล 
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(12) ควบคุม ดูแลการจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 

(13) จดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศและจดัท าเป็นเอกสาร “สารสนเทศ” 

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหค้รบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

(14) นิเทศครูในกลุ่มสาระฯ เร่ืองระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียน การ

จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

(15) ติดตาม สรุป ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ตาม

แผนปฏิบติัการของกลุ่มสาระฯ เม่ืองาน/โครงการเสร็จส้ิน และเม่ือส้ินภาคเรียน 

(16) การผลิตส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยใีนกลุ่มสาระฯ 

(17) ติดตามดูแลและประเมินผลการปฏิบติังานของครูในกลุ่มสาระฯ 

(18) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

17) งานพฒันาภาษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล 

17.1)  นายคงฤทธ์ิ  กสิชีวนิ  หวัหนา้ 

17.2)  นางโสภิต  ต๊ิบกนัเงิน  ผูช่้วย 

17.3)  นางสาวอ าพนัธ์  ชุ่มเช้ือ  ผูช่้วย 

17.4)  นายศิริวฒัน์  ละค าปา  ผูช่้วย 

17.5)  นางแสงจนัทร์  โกมลเมนะ  ผูช่้วย 

17.6)  นายราเชนทร์  ปาละจะเร  ผูช่้วย 

17.7)  นายพิเชฏฐ ์  ชยัยงั  ผูช่้วย 

17.8)  Miss Sharon   ผูช่้วย 

17.9)  Mr.Neal Robert Wilkins  ผูช่้วย 

17.10) นางสาวศิรินภา  อาลยัมิตร  ผูช่้วย 

มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(1)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมภาษาใหก้บันกัเรียน 

(2)  จัดตารางให้คณะครู  บุคลากรในโรงเ รียนเรียนภาษาอังกฤษกับครู

ชาวต่างชาติ   

(3) การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพฒันานกัเรียนสู่มาตรฐานสากล 

(4) ดูแลรับผดิชอบดา้นเอกสารขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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(5) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

18)  งานพฒันาศูนย์อาเซียน 

18.1)  นางสาวกณัห์ญาวพี ์ ศิริน่าน หวัหนา้ 

18.2)  นางผอ่งพรรณ  ศรีตา  ผูช่้วย 

18.3)  นางพรทิพา  ผนัผาย  ผูช่้วย 

18.4)  นางสุภาพร  เจริญผล  ผูช่้วย 

18.5)  นางพราวพร  ปันตา  ผูช่้วย 

18.6)  นายสุทศัน์  ไชยมูลเงิน  ผูช่้วย 

มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(1) จดัท าและพฒันาหลกัสูตรอาเซียนศึกษา 

(2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนดา้นอาเซียนศึกษา 

(3) จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพฒันานกัเรียนสู่อาเซียน 

(4) ดูแล รักษาและพฒันาอุทยานและศูนยอ์าเซียน 

(5) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์  หวัหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

1) นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ ประธานกรรมการ 

2) นางสายทิพย ์ วรรณาการ  รองประธานกรรมการ 

3) นายไพรัตน์  อินทรโยธา  กรรมการ 

4) นางพยอม  ศิริบุญ  กรรมการ 

5) นางพราวพร  ปันตา  กรรมการและเลขานุการ 
 

1)  งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

1.1)  นางสายทิพย ์ วรรณาการ  หวัหนา้งาน 

1.2)  นางสาวอ าพนัธ์  ชุ่มเช้ือ  ผูช่้วย 

1.3)  นางสาวกมลทิพย ์ สุริลาวงค ์ ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
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(1) ปฏิบติัหนา้ท่ีงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคลใหด้ าเนินไปอยา่งมีระบบ 

(2) ควบคุมดูแลงานธุรการเพื่อรับ-ส่งหนงัสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

(3) จดัรวบรวมเอกสารงานกลุ่มบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นระบบและเป็นปัจจุบนั 

(4) ดูแลงานการเงินและสวสัดิการกลุ่มบริหารงานบุคคล ติดต่อประสานงานกบั            

ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อรับ-ส่งหนงัสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและทนั

ตามก าหนดเวลา 

(5) ปฏิบัติหน้าท่ีงานพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดท าทะเบียนคุมพัสดุ 

ครุภณัฑข์องกลุ่มบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นระบบ เรียบร้อยและเป็นปัจจุบนั 

(6) ควบคุมการเบิกจ่าย ดูแล บ ารุงรักษาวสัดุครุภัณฑ์และการยืมวสัดุกลุ่ม

บริหารงานบุคคล 

(7) รวบรวมข้อมูลสถิติการเบิกจ่าย การบ ารุงรักษาและการยืมวสัดุเพื่อเป็น

ขอ้มูลตรวจสอบเม่ือส้ินปีงบประมาณ 

(8) ควบคุมดูแลและอ านวยความสะดวกครู  นัก เ รียน ผู ้ปกครองและ

บุคคลภายนอกตามภาระงานดา้นบุคคลใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

(9) จดับรรยากาศ ดูแลและจดัส านักงานให้สะอาดเรียบร้อยเป็นระบบอยู่ตาม

นโยบาย 5 ส 

(10)  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2) งานพฒันาบุคลากรและอตัราก าลงั 

2.1)  นางพราวพร  ปันตา  หวัหนา้ 

2.2)  นางสาวอ าพนัธ์  ชุ่มเช้ือ  ผูช่้วย 

2.3)  นางสาวกมลทิพย ์ สุริลาวงค ์ ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

(1) ด าเนินการเก่ียวกับการพิจารณาความดีความชอบและการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

(2) ด าเนินการด้านเอกสารเก่ียวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน การประเมินผลการ

ปฏิบติังานและจดัเตรียมขอ้มูลน าเสนอต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

(3) ด าเนินการเก่ียวกับบญัชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูตามค าสั่งเล่ือนขั้น

เงินเดือน 
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(4) ด าเนินการเก่ียวกบัการปรับเพิ่มค่าจา้งของพนกังานราชการ ลูกจา้งประจ าและ

ลูกจา้งชัว่คราว 

(5) ด าเนินการเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินเดือนของลูกจา้งชัว่คราว 

(6) ด าเนินการพฒันาขา้ราชการคูบรรจุใหม่ ต าแหน่งครูผูช่้วยตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 

ก าหนดและสรุปผลการประเมินเสนอต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

(7) ด าเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

(8) ด าเนินการเก่ียวกบังานส่งเสริมมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

(9) ด าเนินการเก่ียวกบัการขอรับ การต่อบตัรขา้ราชการและใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(10) ด าเนินการและจดัท ารายงาน กพ.7 ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบนั 

(11) ด า เ นินการจัด เต รียม เอกสารและประสานงาน เ ก่ี ยวกับการขอ

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

(12) สรุปประเมินผลและรายงานผลการปฏิบติังานตามขอบข่ายและหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบเสนอต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

(13) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3) งานวนัิยและรักษาวนัิยบุคลากร 

3.1)  นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์  หวัหนา้ 

3.2)  นางสายทิพย ์ วรรณาการ  ผูช่้วย 

3.3)  นางสาวอ าพนัธ์  ชุ่มเช้ือ  ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

(1) จดัท าแผนโครงการงานวจิยัและการรักษาวนิยั 

(2) ส่งเสริมและพฒันาเก่ียวกบัการรักษาวนิยัแก่ครู 

(3) จดัท าแผนงานเสริมสร้างและป้องกนัการกระท าผิดวนิยั 

(4) ด าเนินการเก่ียวกบัการลาทุกประเภท พร้อมทั้งสรุปวนัลาเสนอต่อ

ผูอ้  านวยการ 

(5) การจดัท าค าสั่งเวรประจ าวนัและเวรรักษาการณ์ 
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(6) ด าเนินการก ากบัติดตามการลงช่ือมาปฏิบติัหนา้ท่ีเวรและสรุปผลการปฏิบติั

หนา้ท่ีเวรเสนอต่อผูอ้  านวยการ 

(7) ด าเนินการก ากบั ติดตามการมาลงเวลาปฏิบติัราชการและสรุปผลการปฏิบติั

หนา้ท่ีเสนอต่อผูอ้  านวยการ 

(8) สรุปและประเมินผล และรายงานผลการปฏิบติังานตามขอบข่ายและหนา้ท่ี

ความรับผดิชอบเสนอต่อผูอ้  านวยการ 

(9) การก ากบัดูแลยามรักษาความปลอดภยั 

(10) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4) งานยานพาหนะ 

4.1)  นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์  หวัหนา้ 

4.2)  นายชารินทร์  นนัทะวชิยั  ผูช่้วย 

4.3)  นายณฐัพงศ ์ เรือนปานนัท ์  ผูช่้วย 

4.4)  นายศิริยงค ์ มูลสาร   ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(1) จดัระบบบริการใชย้านพาหนะ 

(2) ซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่าง

ปลอดภยั 

(3) เบิกจ่าย ควบคุม ติดตามตรวจสอบการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงอย่างประหยดั

และคุม้ค่า 

(4) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

(5) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5) งานสัมพนัธ์ชุมชน 

5.1)  นายไพรัตน์   อินทรโยธา  หวัหนา้ 

5.2)  นายสราวฒิุ  ค  าวนั   ผูช่้วย 

5.3)  นายธนกฤษ  มากบุญ   ผูช่้วย 

5.4)  นางแสงจนัทร์  โกมลเมนะ  ผูช่้วย 

5.5)  นางสาวละเอียด  ทะนนัชยั  ผูช่้วย 

5.6)  นางสาวดารุณี  ค  านวล   ผูช่้วย 

5.7)  นางธวลัรัตน์  อุ่นแกว้   ผูช่้วย 



19 

 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

(1) การประสานงานการศึกษากบับุคคล ชุมชน สมาคม องคก์ร หน่วยงาน

และสถาบนัสังคมอ่ืน ๆ  

(2) การประสานงานกบักรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(3) การส่งเสริมชุมชนดา้นการจดัและใหบ้ริการทางการศึกษา 

(4) การประสานราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษา/หน่วยงานอ่ืน ๆ  

(5) การประสานงานดา้นนโยบาย แผนงานและสารสนเทศกบัคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงาน องคก์รอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(6) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

(7) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6) งานสวสัดิการ 

6.1)  นางพยอม  ศิริบุญ   หวัหนา้ 

6.2)  นางพราวพร  ปันตา   ผูช่้วย 

6.3)  นางสาวอ าพนัธ์  ชุ่มเช้ือ   ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(1) วางแผนการด าเนินงานสวสัดิการ 

(2) จดัท าระเบียบสวสัดิการโรงเรียนและใหส้วสัดิการเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจแก่

ครูและบุคลากร 

(3) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

(4) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

1. นางเมธาว ี ขาวสมบูรณ์  หวัหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

(1) นางเมธาว ี ขาวสมบูรณ์  ประธานกรรมการ 

(2) นางสาวสมกร  เข่ือนแกว้  รองประธานกรรมการ 

(3) นางสาวกิตติยา  แกว้สิงห์  กรรมการ 

(4) นางผอ่งพรรณ  ศรีตา  กรรมการ 

(5) นางสาวนลินรัตน์  อิมิวฒัน์ กรรมการและเลขานุการ 
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1) งานธุรการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

1.1) นางเมธาว ี ขาวสมบูรณ์  หวัหนา้ 

1.2) นางสาวมทัรี  ทารินทร์  ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(1) ปฏิบติัหน้าท่ีงานธุรการกลุ่มบริหารงานงบประมาณให้ด าเนินไปอย่าง           

มีระบบ 

(2) ควบคุมดูแลงานธุรการเพื่อรับ-ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ 

(3) จดัรวบรวมเอกสารงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณให้เป็นระบบและเป็น

ปัจจุบนั 

(4) ดูแลงานการเงินและสวัสดิการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ติดต่อ

ประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อรับ-ส่งหนงัสือราชการของกลุ่มบริหารงานงบประมาณให้ด าเนินไปดว้ย           

ความเรียบร้อยและทนัตามก าหนดเวลา 

(5) ปฏิบติัหนา้ท่ีงานพสัดุกลุ่มบริหารงานงบประมาณ จดัท าทะเบียนคุมพสัดุ 

ครุภณัฑข์องกลุ่มบริหารงานงบประมาณใหเ้ป็นระบบ เรียบร้อยและเป็นปัจจุบนั 

(6) ควบคุมการเบิกจ่าย ดูแล บ ารุงรักษาวสัดุครุภณัฑ์และการยืมวสัดุกลุ่ม

บริหารงานงบประมาณ 

(7) รวบรวมขอ้มูลสถิติการเบิกจ่าย การบ ารุงรักษาและการยืมวสัดุเพื่อเป็น

ขอ้มูลตรวจสอบเม่ือส้ินปีงบประมาณ 

(8) ควบคุมดูแลและอ านวยความสะดวกครู นักเ รียน ผู ้ปกครองและ

บุคคลภายนอกตามภาระงานดา้นงานงบประมาณใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

(9) จดับรรยากาศ ดูแลและจดัส านกังานให้สะอาดเรียบร้อยเป็นระบบอยูต่าม

นโยบาย 5 ส 

(10)  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2) งานการเงินและบัญชี 

2.1)     นางเมธาว ี ขาวสมบูรณ์  หวัหนา้ 

2.2)     นางสาวสมกร  เข่ือนแกว้  ผูช่้วย 

2.3)     นางสาวพชัราพร  จามรี  ผูช่้วย 

2.4)     นางสาวภรณ์นิการ์ แกว้ค านอ้ย ผูช่้วย 
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        หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(1) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทัว่ไป 

- เงินอุดหนุนรายหวั 

- เงินระดมทุน (สมาคมฯ) 

- เงินรายไดส้ถานศึกษา 

- เงินรายไดพ้ฒันาส่ือเทคโนโลยี 

- เงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน 

- เงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีฯ 

- เงินสวสัดิการ 

- เงินอ่ืน ๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(2)  จดัท าทะเบียนคุมเงินทุกรายการ 

(3) จดัท าบญัชีเงินทุกรายการ 

(4) จดัเก็บรักษาเงินทุกรายการ 

(5) จดัท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรจาก สพม.35 ทุกรายการ 

(6) สรุปยอดเงินและผลการด าเนินงานการเงินเม่ือส้ินปีงบประมาณ 

(7) จดัท าแผนและโครงการงานการเงิน-บญัชี 

(8) จดัท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน 

(9) จดัพิมพเ์อกสารและรายงานการเงินทุกรายการ 

(10)  เก็บเอกสารหลกัฐานการรับเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงินเพื่อรอการตรวจสอบ 

(11)  จดบนัทึกค่าไฟฟ้า ค่าน ้าบา้นพกั โรงอาหาร 

(12)  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินและความ

ถูกตอ้งของใบเสร็จรับเงินของเงินทุกรายการก่อนน าเสนอขออนุมติัจ่าย 

(13) ออกใบเสร็จรับเงินทุกวนัท่ีมีการรับเงิน 

(14) เงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลและสวสัดิการค่าการศึกษาบุตร 

(15) จ่ายค่าจา้งลูกจา้งชัว่คราว 

(16) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3) งานพสัดุ 
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3.1)   นางผอ่งพรรณ  ศรีตา   หวัหนา้ 

3.2)   นางสาวกิตติยา  แกว้สิงห์  ผูช่้วย 

3.3)   นายพิเชฏฐ ์ ชยัยงั   ผูช่้วย 

3.4)   นายสุทศัน์  ไชยมูลเงิน   ผูช่้วย 

3.5)   นางสาวมยรีุ  ชยัวงั   ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(1) การวางแผนและจดัหาพสัดุ 

(2) การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ 

(3) การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุ 

(4) การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ

ส่ิงก่อสร้าง 

(5) การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 

(6) การโอนและขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

(7) การเสนอขออนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 

(8) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 

(9) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

(10)  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4) งานโรงเรียนธนาคาร 

4.1)  นางสาวนลินรัตน์  อิมิวฒัน์  หวัหนา้ 

4.2)  นางสาวพชัราพร  จามรี   ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(1) อนุมติัการเปิด-ปิดบญัชีเงินฝาก 

(2) ตรวจสอบยอดคงเหลือของพนกังานบญัชี พนกังานการเงิน 

(3) ตรวจสอบการเคล่ือนไหวตามประเภทบญัชี 

(4) ตรวจสอบสมุดเงินฝากโรงเรียนธนาคาร 

(5) ประสานงานกบัครูท่ีปรึกษาเม่ือเกิดปัญหา 

(6) ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนคณะครูและนกัเรียนฝากเงินออม 

(7) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5) งานนโยบายและแผน 
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5.1)  นางสาวสมกร  เข่ือนแกว้  หวัหนา้ 

5.2)  นางสาวพชัราพร  จามรี   ผูช่้วย 

5.3)  นางสาวภรณ์นิการ์  แกว้ค านอ้ย  ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(1) จดัท าแผนเสนอของบประมาณและแผนงาน 

(2) การจดัท าแผนพฒันาระบบ แผนกลยุทธ์ 4 ปี และแผนปฏิบติัการประจ าปี

งบประมาณ 

(3) การพฒันาระบบเครือข่ายและขอ้มูลสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวกบันโยบาย

และแผน 

(4) การตรวจสอบติดตามและรายงานผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบติั

การ 

(5) ระบบการควบคุมภายในโรงเรียน 

(6) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

(7) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6) งานส านักงานสมาคมผู้ปกครองและครู 

6.1)  นางสาวสมกร  เข่ือนแกว้  หวัหนา้ 

6.2)  นางสาวพชัราพร  จามรี   ผูช่้วย 

6.3)  นางสาวภรณ์นิการ์  แกว้ค านอ้ย  ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(1) ประสานงานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

(2) ประสานการจดัระบบใหทุ้นการศึกษาแก่นกัเรียน 

(3) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษาและ

นายกสมาคมผูป้กครองและครู 

(4) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากสมาคมฯ 

 

กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

1. นายมนตรี  โกศลบณัฑิตกลู  หวัหนา้กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

(1) นายมนตรี  โกศลบณัฑิตกลู ประธานกรรมการ 
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(2) นายสมบติั  อศัวะสัย  รองประธานกรรมการ 

(3) นายราเชนทร์  ปาละจะเร  กรรมการ 

(4) นางธมลพรรณ์  ยอดค า  กรรมการ 

(5) นางสุวมิล  พวงสุยะ  กรรมการ 

(6) นางสาวชลลดา  สุภากาวี  กรรมการ 

(7) นายไพรัตน์  อินทรโยธา  กรรมการ 

(8) นางแสงจนัทร์  โกมลเมนะ กรรมการ 

(9) นายสุระกิตย ์ จนัตะ๊วงศ ์  กรรมการ 

(10)  นางธวลัรัตน์  อุ่นแกว้  กรรมการและเลขานุการ 

 

1) งานธุรการกลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

1.1) นางธวลัรัตน์  อุ่นแกว้  หวัหนา้ 

1.2) นางสาวมทัรี  ทารินทร์  ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(1) ปฏิบติัหนา้ท่ีงานธุรการกลุ่มบริหารงานทัว่ไปใหด้ าเนินไปอยา่งมีระบบ 

(2) ควบคุมดูแลงานธุรการเพื่อรับ-ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงาน

ทัว่ไป 

(3) จัดรวบรวมเอกสารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้เป็นระบบและเป็น

ปัจจุบนั 

(4) ดูแลงานการเงินและสวสัดิการกลุ่มบริหารงานทัว่ไป ติดต่อประสานงาน

กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อรับ-ส่งหนงัสือราชการของกลุ่มบริหารงานทัว่ไปใหด้ าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและทนั

ตามก าหนดเวลา 

(5) ปฏิบัติหน้าท่ีงานพสัดุกลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดท าทะเบียนคุมพัสดุ 

ครุภณัฑข์องกลุ่มบริหารงานทัว่ไปใหเ้ป็นระบบ เรียบร้อยและเป็นปัจจุบนั 

(6) ควบคุมการเบิกจ่าย ดูแล บ ารุงรักษาวสัดุครุภณัฑ์และการยืมวสัดุกลุ่ม

บริหารงานทัว่ไป 

(7) รวบรวมขอ้มูลสถิติการเบิกจ่าย การบ ารุงรักษาและการยืมวสัดุเพื่อเป็น

ขอ้มูลตรวจสอบเม่ือส้ินปีงบประมาณ 
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(8) ควบคุมดูแลและอ านวยความสะดวกครู นักเ รียน ผู ้ปกครองและ

บุคคลภายนอกตามภาระงานดา้นงานทัว่ไปใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

(9) จดับรรยากาศ ดูแลและจดัส านกังานให้สะอาดเรียบร้อยเป็นระบบอยูต่าม

นโยบาย 5 ส 

(10)  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2) งานสารบรรณ 

2.1)  นางธวลัรัตน์  อุ่นแกว้   หวัหนา้ 

2.2)  นางสาวกมลภทัร  ประดาอินทร์  ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(1) ลงทะเบียนการรับ-ส่ง หนงัสือของส านกังานทั้งภายในและภายนอก 

(2) จ าแนกประเภทเอกสาร หนังสือเวียน ระเบียบ ค าสั่ง มติต่าง ๆ และ             

เร่ืองทัว่ไป 

(3) ตรวจสอบเร่ืองเขา้  ออก คดัแยกหนงัสือตามกลุ่มงาน ก่อนเสนอเพื่อทราบ

และลงนาม 

(4) ตรวจทานหนังสือและงานพิมพ์เอกสาร รวมทั้งผลิตเอกสารทั้งรูปแบบ

ของการพิมพ ์ การถ่ายเอกสาร และการจดัท าส าเนาดิจิตอล อดัส าเนา รวบรวมสถิติขอ้มูลผลงานต่าง ๆ  

(5) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

(6) ใหค้  าแนะน า ค าปรึกษาแก่ผูม้าติดต่อราชการ 

(7) จดัป้ายนิเทศ ข่าวสารและประกาศต่าง ๆ ของทางราชการและธุรการ

โรงเรียน 

(8) จดัเตรียมเอกสาร รายงานการประชุมและบนัทึกการประชุมครูสามญัและ

วสิามญั 

(9) บันทึกการประชุมของสมาคมผู้ปกครองและครู , คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , ชมรมศิษยเ์ก่าโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

(10) รับ – จ่าย ไปรษณียภณัฑข์องครูและนกัเรียน 

(11) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3) งานประชาสัมพนัธ์ 

3.1)  นางธญัสุตา  ณ ล าปาง   หวัหนา้ 
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3.2)  นายไพรัตน์  อินทรโยธา   ผูช่้วย 

3.3)  นายราเชนทร์  ปาละจะเร  ผูช่้วย 

3.4)  นางสุวมิล  พวงสุยะ   ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

(1) การเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารต่อสาธารณชนและหน่วยงานอ่ืน 

(2) การบริการดา้นขอ้มูล ข่าวสารแก่โรงเรียน สาธารณชนและหน่วยงาน 

(3) การประสานงานส่ือสารมวลชน 

(4) ดูแลควบคุมจดัระบบการประกาศและจดัรายการเสียงตามสายในโรงเรียน 

(5) จดัท าวารสารของโรงเรียนเผยแพร่ 

(6) ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นพิธีกรในกิจกรรมและงานต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 

(7) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

(8) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4) งานโภชนาการ 

4.1)  นางธมลพรรณ์  ยอดค า   หวัหนา้ 

4.2)  นางสาวชลลดา  สุภากาว ี  ผูช่้วย 

4.3)  นางแสงจนัทร์  โกมลเมนะ  ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(1) การจดัสภาพภูมิทศัน์โรงอาหาร 

(2) การคดัเลือก  จา้ง  บอกเลิก ผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 

(3) ควบคุมการประกอบอาหารของร้านค้าให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ

ตรวจสอบคุณภาพอาหารและควบคุมความสะอาดในการปรุงอาหาร 

(4) ควบคุมและตรวจสอบการช าระลา้งภาชนะ การก าจดัขยะมูลฝอย การท า

ความสะอาดโรงอาหารและบริเวณท่ีนัง่รับประทานอาหารของนกัเรียน 

(5) ให้ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการแก่บุคลากรในสถานศึกษาและผูจ้  าหน่าย

อาหาร 

(6) ประสานงานกับอนามัยโรงเรียน ตรวจสุขภาพผู ้ประกอบการและผู ้

จ  าหน่ายอาหาร 

(7) ให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมแก่บุคลากรของโรงเรียนในโอกาสท่ีมี

กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ  
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(8) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

(9) บริการอาหารในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

(10) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5) งานสารสนเทศ 

5.1)  นางสุวมิล  พวงสุยะ   หวัหนา้ 

5.2)  นางธญัสุตา  ณ  ล าปาง   ผูช่้วย 

5.3)  นายศิริวฒัน์  ละค าปา   ผูช่้วย 

5.4)  นางสุภาพร  เจริญผล   ผูช่้วย 

5.5)  นางสาวกณัห์ญาวพี ์ ศิริน่าน  ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(1) การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนทั้งของครู  บุคลากรและนกัเรียน

ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

(2) การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(3) การประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)  

เวบ็ไซตข์องโรงเรียนเผยแพร่ข่าวสาร ใหข้อ้มูลเป็นปัจจุบนัทนัสมยัอยูเ่สมอ 

(4) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

(5) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6) งานสาธารณูปโภค 

6.1)  นายพนัธ์  เหลาพล   หวัหนา้ 

6.2)  นายสมบติั  อศัวะสัย   ผูช่้วย 

6.3)  นายราเชนทร์  ปาละจะเร  ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(1) การวางแผนพฒันาบริการสาธารณูปโภคในโรงเรียน 

(2) จดัหา ซ่อมแซม บ ารุง รักษาระบบสาธารณูปโภคใหเ้พียงพอใชไ้ดดี้ 

(3) ก าหนดขอ้ปฏิบติัลิดตามการใชน้ ้า ไฟฟ้า ใหเ้ป็นไปอยา่งประหยดั 

(4) มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพน ้าด่ืม น ้าใช ้เคร่ืองกรองน ้ า หมอ้แปลง หรือ

สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพดีไดม้าตรฐาน 

(5) จดัท าป้ายค าขวญั ค าเตือน เก่ียวกบัมาตรการประหยดัการใชอ้ยา่งคุม้ค่า 

(6) ส ารวจ รวบรวม ขอ้มูลเก่ียวกบัสาธารณูปโภคท่ีช ารุด 
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(7) ซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีช ารุดใหใ้ชก้ารไดดี้และปลอดภยัอยูเ่สมอ 

(8) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

(9) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

7) งานส่ิงแวดล้อมและลดพลงังาน 

7.1)  นางสาวชลลดา  สุภากาว ี  หวัหนา้ 

7.2)  นางองัคสุ์มาริน  ปาละจะเร  ผูช่้วย 

7.3)  นางสาวกมลภทัร  ประดาอินทร์  ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(1) ก าหนดนโยบายและแผนงานโครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน 

(2) วางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน น ้ าภายในบริเวณ

โรงเรียนใหเ้อ้ือต่อผูเ้รียนและบุคลากรอยา่งครบวงจร 

(3) จดักิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มตามแผน 

(4) สรุปผลการปฏิบติังานน าเสนอแนวทางการปรับปรุง พฒันาส่ิงแวดลอ้ม

ในโรงเรียนใหก้บัผูบ้ริหาร 

(5) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

(6) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

8) งานโสตทศันศึกษา 

8.1)  นายราเชนทร์  ปาละจะเร  หวัหนา้ 

8.2)  นายสุระกิตย ์ จนัตะ๊วงศ ์ ผูช่้วย 

8.2)  นางสาวดารุณี  ค  านวล   ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(1) วางแผนการด าเนินงานโสตทศันศึกษา 

(2) จดัทะเบียนวสัดุ ครุภณัฑข์องงานโสตทศันศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบนั 

(3) จดัหา ซ่อม บ ารุง โสตทศันูปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับสถานศึกษาให้เพียงพอ

และใชก้ารไดดี้ 

(4) จดัให้มีระเบียบการใช้ การบ ารุงรักษาเพื่อให้เกิดความคงทนถาวรและ

ปลอดภยัในการใชง้าน 

(5) จดัท าเอกสารเผยแพร่รายช่ือส่ือเพื่อสะดวกในการใชบ้ริการ 
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(6) บนัทึกเสียง ถ่ายภาพ วดิีโอเทป เพื่อกาประชาสัมพนัธ์และแสดงผลงาน 

(7) ส่งเสริมใหบุ้คลากรในสถานศึกษาไดใ้ชโ้สตทศันูปกรณ์ให้เกิดประโยชน์

ต่อกาเรียนการสอนใหม้ากท่ีสุด 

(8) จดัท าบนัทึกขอ้มูลและสถิติการใชโ้สตทศันูปกรณ์ 

(9) บริการโสตทัศนูปกรณ์แก่ครู  นักเรียนและหน่วยงานอ่ืนท่ีมาขอใช้

สถานศึกษาหรือยมื 

(10) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

(11) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

9) งานอาคารสถานที ่

9.1)  นายสมบติั  อศัวะสัย   หวัหนา้ 

9.2)  นายอนุชิต   แสงศิริรัตน์   ผูช่้วย 

9.3)  นายพนัธ์  เหลาพล   ผูช่้วย 

9.4)  นายสุระกิตย ์ จนัตะ๊วงศ ์ ผูช่้วย 

9.5)  นายมานิตย ์ มานนัชยั   ผูช่้วย 

9.6)  นายสิงห์ค า  แกว้ใส   ผูช่้วย 

9.7)  นายประหยดั  ดว้งเขียว   ผูช่้วย 

9.8)  นายชารินทร์  นนัทะวชิยั  ผูช่้วย 

9.9)  นายศิริยงค ์ มูลสาร   ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(1) จดัดูแล ก ากบั ติดตามการปฏิบติัหนา้ท่ีของนกัปฏิบติัการและลูกจา้ง 

(2) ดูแล ควบคุมการท าความสะอาด บ า รุง รักษาอาคารสถานท่ีและ

สาธารณูปโภค 

(3) การจดัหา จดัซ้ือจดัท า และซ่อมแซมวสัดุ ครุภณัฑ์ในอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ 

(4) การจดัซ้ืออุปกรณ์รักษาความปลอดภยั 

(5) การจดัท าสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 

(6) การรักษาความสะอาดของอาคารเรียนและบริเวณต่าง ๆ  
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(7) การใหบ้ริการการใชอ้าคาร สถานท่ีและวสัดุ อุปกรณ์อ่ืน ๆ แก่ครู นกัเรียน 

หน่วยงานอ่ืนและบุคคลภายนอก 

(8) ปรับปรุงตกแต่งสถานท่ีและบริเวณโรงเรียน 

(9) บ ารุง รักษาตกแต่งตน้ไม ้ไมป้ระดบัในอาคารและบริเวณโรงเรียน 

(10) บ าบดัมลพิษจดัสภาพส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

(11) มอบ ก ากบั ติดตาม การปฏิบติัหน้าท่ีของเวรยาม นกัปฏิบติัการ ลูกจา้ง 

เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 

(12) การป้องกนัอุบติัเหตุ อุบติัภยัในโรงเรียน 

(13) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

(14) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

10) งานอนามัยโรงเรียน 

      10.1) นางแสงจนัทร์   โกมลเมนะ  หวัหนา้ 

10.2)  นางสาวสุวนนัท ์ ฝ่ายรีย ์  ผูช่้วย 

10.3)  นางสาวจริยา  จนัทร์เทียน  ผูช่้วย 

10.4)  นางสาวธญัลกัษณ์  วงคช์ยัชน  ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(1) วางแผนการด าเนินงานอนามยัโรงเรียน 

(2) จดัหายาและเวชภณัฑ์เพื่อการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ รวมทั้งจดัหาและ

จดัเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลใหพ้ร้อมใช้ 

(3) ท าบตัรสุภาพและติดตามผลการรักษาอาการเป็นราย ๆ  

(4) ประสานงานตรวจสุขภาพนกัเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน 

(5) ใหค้  าปรึกษาปัญหาสุขภาพอนามยัแก่ครู นกัเรียนและบุคลากรอ่ืน ๆ  

(6) จดัท าสถิติการใชย้าและการรับบริการต่าง ๆ ของครู นกัเรียนและบุคลากร

อ่ืน ๆ  

(7) ประสานงานการบริจาคโลหิต 

(8) เผยแพร่และใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรคระบาดและการดูแลสุขภาพ 

(9) การให้บริการแก่นกัเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเม่ือได้รับอุบติัเหตุ

และประสานงานดา้นสิทธิประโยชน์ตามโครงการประกนัอุบติัเหตุ 
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(10) จดัท าฐานขอ้มูลรายละเอียดของนกัเรียนดา้นสุขภาพ (น ้ าหนัก ส่วนสูง  

กลุ่มเลือด) 

(11) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

(12) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

11)  งานสหกรณ์โรงเรียน 

11.1)  นางธมลพรรณ์  ยอดค า  หวัหนา้ 

11.2)  นางสาวปิยรัตน์  ทา้วต้ือ  ผูช่้วย 

11.3)  นางมธุรดา  โชคภูริสกุล  ผูช่้วย 

11.4)  นางสาวทศันีย ์ ลินพล   ผูช่้วย 

11.5)  นางกุลนิตย ์ กาดีวงศ ์   ผูช่้วย 

11.6)  นายสุทศัน์  ไชยมูลเงิน   ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(1) รับผิดชอบและดูแลในการจดัท าบญัชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์          

ใหถู้กตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนัเสมอ 

(2) นัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อช้ีแจงผลก าไรของสหกรณ์

โรงเรียน 

(3) รายงานรายรับ-รายจ่ายต่อผูอ้  านวยการ 

(4) สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมของสหกรณ์โรงเรียน 

(5) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

12) งานปฏิคมโรงเรียน 

12.1)  นางธมลพรรณ์  ยอดค า  หวัหนา้ 

        12.2)  นางพยอม  ศิริบุญ   ผูช่้วย 

12.3)  นางสาวกมลภทัร  ประดาอินทร์ ผูช่้วย 

12.4)  นางสาวกมลทิพย ์ สุริลาวงค ์  ผูช่้วย 

12.5) นางธนภรณ์  จนัตะ๊วงศ ์  ผูช่้วย 

12.6) นางธวลัรัตน์  อุ่นแกว้   ผูช่้วย 

12.7) นางสาวสายพิณ  ตะ๊มาสี  ผูช่้วย 

12.8) นางสาวมยรีุ  ชยัวงั   ผูช่้วย 

11.9)  นางสาวมทัรี  ทารินทร์   ผูช่้วย 
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12.10) นางบงกช  มานนัชยั   ผูช่้วย 

12.11) นางแสงจนัทร์  พลศรี   ผูช่้วย 

12.12) นางกุลนิตย ์ กาดีวงศ ์   ผูช่้วย 

12.13)  นางสาวภรณ์นิการ์  แกว้ค านอ้ย ผูช่้วย 

12.14)  นายชารินทร์  นนัทะวชิยั  ผูช่้วย 

12.15)  นายศิริยงค ์ มูลสาร   ผูช่้วย 

12.16)  นายมานิตย ์ มานนัชยั  ผูช่้วย 

12.17)  นายสิงห์ค า  แกว้ใส   ผูช่้วย 

12.18)  นายประหยดั  ดว้งเขียว  ผูช่้วย 

12.19)  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(1) วางแผนและประสานงานเพื่อจดัเตรียมการตอ้นรับผูท่ี้เขา้มาติดต่อราชการ  

ประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 

(2) จดัเตรียมอาหาร เคร่ืองด่ืม อาหารวา่ง ภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใชใ้น

การตอ้นรับ 

(3) รับผิดชอบ ด าเนินการตอ้นรับผูท่ี้มาติดต่อราชการ ผูท่ี้มาประชุม อบรม 

สัมมนา และศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ  

(4) จดัหา ยืม คืน เก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องให้เพียงพอและอยู่ใน

สภาพท่ีเรียบร้อย 

(5) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

13)  งานเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 

      13.1)  นายสุระกิตย ์ จนัต๊ะวงศ ์  หวัหนา้ 

      13.2)  นางธญัสุตา  ณ ล าปาง  ผูช่้วย 

      13.3)  นายราเชนทร์  ปาละจะเร  ผูช่้วย 

      13.4)  นางสุวมิล  พวงสุยะ   ผูช่้วย 

      13.5)  นางธวลัรัตน์  อุ่นแกว้   ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

(1) การพฒันาและส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาทั้งของครูและ

นกัเรียนใหก้า้วหนา้ ใชง้านไดร้วดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
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(2) การจดัหาและจดัเตรียมวสัดุส าหรับบริการครูและบุคลากร 

(3) การซ่อมบ ารุงรักษาส่ือเทคโนโลยใีหใ้ชง้านไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

(4) การดูแลรักษาซ่อมบ ารุงส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต 

(5) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

(6) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

14) งานควบคุมและตรวจสอบภายใน 

15.1)   นางสาวกณัห์ญาวพี ์ ศิริน่าน  หวัหนา้ 

15.2)   นางสาวพชัรินทร์  อินสะอาด  ผูช่้วย 

15.3)   นางนงนุช  ชยันนัตา   ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(1) การตรวจสอบติดตามและรายงานผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบติั

การ 

(2) การจดัระบบควบคุมภายในโรงเรียน 

(3) การประเมินผลและรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูอ้  านวยการ 

(4) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียน 

1. นายสราวฒิุ  ค  าวนั  หวัหนา้กลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน 

คณะกรรมการงานกิจการนกัเรียน 

(1)  นายสราวฒิุ  ค  าวนั   ประธานกรรมการ 

(2)  นายไพรัตน์  อินทรโยธา   รองประธานกรรมการ 

(3)  นางพรทิพา  ผนัผาย   รองประธานกรรมการ  

(4)  นางสาวพชัรินทร์  อินสะอาด  กรรมการ 

(5)  นางนงนุช  ชยันนัตา   กรรมการ 

(6)  นางสาวกณัห์ญาวพี ์ ศิริน่าน  กรรมการและเลขานุการ 

1) งานกจิการนักเรียน 

1.1)  นางสาวพชัรินทร์  อินสะอาด หวัหนา้ 

1.2)  นายไพรัตน์  อินทรโยธา  ผูช่้วย 

1.3)  นางสุภาพร  เจริญผล  ผูช่้วย 
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1.4)  นางสาวกณัห์ญาวพี ์ คงศรีน่าน ผูช่้วย 

1.5)  นายสุทศัน์  ไชยมูลเงิน  ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

(1) วางแผนก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจดักิจกรรมนกัเรียนของสถานศึกษา

โดยสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 

(2) ด าเนินการจดักิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วน

ร่วมในการจดักิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนดัและความสนใจของนกัเรียนทั้งกิจกรรมภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 

(3) สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไ้ข การส่งเสริมกิจการนกัเรียนเพื่อให้การ

จดักิจกรรมเกิดคุณคา่และประโยชน์ต่อนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

(4) ก ากบั  ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรม

สภานกัเรียน 

(5) จดัท าบตัรประจ าตวันกัเรียนให้ครบทุกคน เพื่อใชค้วบคุมนกัเรียนในดา้นต่าง 

ๆ ใหเ้กิดผลต่อการปกครองนกัเรียน 

(6) วางแผนแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การมาเรียน ระเบียบวินัย กฎ

ขอ้บงัคบั 

(7) ดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบติัตนของนักเรียนตามกฎระเบียบของ

โรงเรียนในหนงัสือคู่มือนกัเรียน 

(8) ดูแลงานเครือข่ายผู ้ปกครอง โดยติดต่อประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ และ

ผูป้กครองนกัเรียนในการแกไ้ขนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์เพื่อการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนต่อไป 

(9) บนัทึกขอ้มูล สถิติ การรักษาวนิยัและการท าผดิวนิยัของนกัเรียน 

(10) ยกยอ่งเชิดชูเกียรติและใหข้วญัก าลงัใจนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมอนัพึงประสงค์

และปฏิบติัตนท่ีดีเป็นแบบอยา่งแก่ผูอ่ื้น 

(11) จดัให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนหรือสภานักเรียนตามระบอบ

ประชาธิปไตยตามนโยบายของสถานศึกษา 

(12) เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการนกัเรียนหรือสภานักเรียน พร้อมทั้งก ากบั

ดูแลเสนอแนะ ใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการนกัเรียนเกิดผลดีในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยใน

ระดบัโรงเรียน เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาโรงเรียนและสังคมตามสมควร 
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(13) จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามโอกาสท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนา

นกัเรียน 

(14) ติดตามและสรุปผล รายงานเสนอผูอ้  านวยการ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

(15) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2) งานป้องกนัและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

2.1)  นางสาวกณัห์ญาวพี ์ศิริน่าน  หวัหนา้ 

2.2)  นางสาวดารุณี   ค  านวล  ผูช่้วย 

2.3)  นายสุทศัน์  ไชยมูลเงิน  ผูช่้วย 

2.4)  นายณฐัพงศ ์ เรือนปานนัท ์  ผูช่้วย 

2.5)  ครูท่ีปรึกษาทุกระดบัชั้น  ผูช่้วย 

2.6)  ครูหวัหนา้ระดบัชั้นทุกระดบั ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

(1) แต่งตั้งกรรมการแกปั้ญหาพฤติกรรมนกัเรียนและท าหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบเลขานุการของคณะกรรมการ 

(2) วางแผนการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและเอดส์ใน

โรงเรียนให้เหมาะสม 

(3) ก าหนดมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ตลอดจนการควบคุมดูแลให้

เกิดผลดีต่อนกัเรียน 

(4) ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองนกัเรียนตามโอกาสเพื่อร่วมกนัแกปั้ญหา

หรือป้องกนัตามท่ีเห็นสมควร 

(5) จดัประชุมผูป้กครองนกัเรียนตามโอกาสท่ีเหมาะสมเพื่อประสานความร่วมมือ

ทั้งในดา้นป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอยา่งต่อเน่ือง 

(6) ประสานงานกบัครูท่ีปรึกษาและหวัหนา้ระดบัครูในโรงเรียนปลูกฝังให้

นกัเรียนประพฤติปฏิบติัอยูใ่นกรอบของระเบียบวนิยั 

(7) ติดตามแกไ้ขความประพฤตินกัเรียนท่ีไม่พึงประสงค ์โดยยดึระเบียบแนว

ปฏิบติัของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายโรงเรียนในหลกัการปฏิบติัและสอบสวนและบนัทึกพฤติกรรม

ของนกัเรียน 

(8) วเิคราะห์ ปัญหาสาเหตุ วางแผนปรับปรุงกระบวนการพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นผู ้

ท่ีมีคุณสมบติัอนัพึงประสงคข์องโรงเรียนและสังคม 
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(9) เก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติ การมาสาย การหนีเรียน เพื่อปรับปรุงพฒันางาน

ป้องกนัและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียนในสถานศึกษาต่อไป 

(10) จดักิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินยัของนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามท่ีโรงเรียน

คาดหวงั 

(11) ประสานงานกบับุคลากรภายในและภายนอกเพื่อร่วมแกปั้ญหาใหก้บั

นกัเรียน 

(12) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3) งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

3.1)  นางนงนุช  ชยันนัตา  หวัหนา้ 

3.2)  นางสาวดารุณี  ค  านวล  ผูช่้วย 

3.3)  นายสุทศัน์  ไชยมูลเงิน  ผูช่้วย 

3.4)  นางสาวกณัห์ญาวพี ์ ศิริน่าน ผูช่้วย 

3.5)  นายณฐัพงศ ์ เรือนปานนัท ์  ผูช่้วย 

3.6)  หวัหนา้ระดบัชั้นทุกระดบั  ผูช่้วย 

3.7)  ครูท่ีปรึกษาทุกหอ้งทุกระดบัชั้น ผูช่้วย 

3.8)  นายวศิน  อุ่นแกว้   ผูช่้วย 

3.9)  นางสาวศิริลกัษณ์  เปรมเจริญจิตร ผูช่้วย 

3.10) นางสาวสุกญัญา  เทพกนั  ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

(1) จดัท าเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ให้ครูท่ีปรึกษาไวบ้นัทึกกิจกรรม
โฮมรูม และกิจกรรมอ่ืน  

(2) วางแผน ประสานงานกับเครือข่ายผูป้กครองนักเรียนเพื่อช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมนกัเรียนท่ีไม่พึงประสงค ์

(3) ประสานงานกบังานแนะแนวโรงเรียน ดูแลให้ค  าปรึกษากบันกัเรียนท่ีมีภาวะ
เส่ียง   

(4) ส่งเสริมให้ครูท่ีปรึกษาคดักรองนักเรียนให้ค  าปรึกษาและพฒันาผูเ้รียนเต็ม
ศกัยภาพ 

(5) ส่งเสริมการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้ขม็แขง็ เช่น กิจกรรมเยี่ยมบา้น  
การใหค้  าปรึกษา 
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(6) สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัเครือข่ายผูป้กครอง เพื่อแกไ้ขปัญหาและส่งเสริม
ศกัยภาพนกัเรียน 
 

4) งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

4.1)  นายไพรัตน์  อินทรโยธา  หวัหนา้ 

4.2)  นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์  ผูช่้วย 

4.3)  นางพรทิพา  ผนัผาย  ผูช่้วย 

4.4)  นางพราวพร  ปันตา  ผูช่้วย 

4.5)  นางสาวกณัห์ญาวพี ์ ศิริน่าน ผูช่้วย 

4.6)  นางผอ่งพรรณ  ศรีตา  ผูช่้วย 

4.7)  นายสุทศัน์  ไชยมูลเงิน  ผูช่้วย 

4.8)  นางสุภาพร  เจริญผล  ผูช่้วย 

4.9)  นางสาวกมลภทัร  ประดาอินทร์ ผูช่้วย 

4.10) ครูท่ีปรึกษาทุกคน   ผูช่้วย 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

(1) การจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาด้านคุณธรรม จริยธรรมในด้านการประหยดั

และการออม การเสียสละความอดทนอดกลั้น ความขยนัหมัน่เพียร ความเมตตากรุณา ความสามคัคี โดยมี

การจดักิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนใหก้ารยกยอ่งชมเชยและประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทัว่กนัโดยท าเป็น

ประจ าโดยต่อเน่ือง 

(2) จดัอบรมประจ าวนัหน้าเสาธง ประชุมสวดมนต์ไหวพ้ระ อบรมด้วยวิธีการ

และกิจกรรมต่าง ๆ เร่ืองของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ วิธีการเรียน ศีลธรรม จรรยามารยาทและ

วฒันธรรมประเพณี กิจกรรมส่งเสริมสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยแ์ละโรงเรียน 

(3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้าน               

การบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ การปฏิบติัตามกฎจราจร การปฏิบติัตามกฎหมาย การพฒันาสาธารณสถาน  

การให้ความรู้แก่เยาวชน โดยการจดักิจกรรมอย่างเป็นประจ าต่อเน่ือง มีการปรับแก้ไข มีการเผยแพร่แก่

ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยูเ่สมอ 

(4) การจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาความประพฤติและระเบียบวินยัของบุคลากรใน

สถานศึกษา เช่น การตรงต่อเวลา ความสะอาด การแต่งกาย การเขา้แถว การแสดงความเคารพ การปฏิบติั
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ตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัและแนวปฏิบติัของโรงเรียน โดยจดักิจกรรมเก่ียวกบัการอบรมหรือส่งเสริมความ

ประพฤติดี ปฏิบติัชอบและมีวนิยัในตนเอง เป็นตน้ 

(5) วิเคราะห์ปัจจัยปัญหาและสาเหตุอันเป็นท่ีมาของความประพฤติท่ีไม่พึง

ประสงคข์องบุคลากรในสถานศึกษาแลว้ประสานงานแกไ้ข 

(6) ก าหนดมาตรการและวิธีการเพื่อการแกไ้ขความประพฤติและระเบียบวินยัใน

สถานศึกษาโดยไม่ขดัต่อระเบียบขอ้บงัคบัของราชการ 

(7) ขอความร่วมมือหรือให้ความร่วมมือแก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ

เอกชนและบุคคลเก่ียวกบัการแกไ้ขความประพฤติและระเบียบวนิยัของบุคลกรในสถานศึกษา 

(8) ด าเนินงานให้มาตรการและวิธีการในการแกไ้ขความประพฤติและระเบียบ

วนิยัของบุคลากรในสถานศึกษามีผลใชบ้งัคบัอยา่งแทจ้ริงและเป็นไปดว้ยความยติุธรรม 

(9) จดักิจกรรมยกยอ่งให้ก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานดีเด่น ด าเนินการในดา้นการให้

เกียรติยกยอ่งสรรเสริญแก่บุคลาการท่ีประพฤติดีมีระเบียบวินยัเพื่อเป็นตวัอยา่งแก่บุคคลทัว่ไปมอบประกาศ

เกียรติคุณบตัรแก่ผูป้ฏิบติัดีเด่นเป็นพิเศษเช่น ครูท่ีปรึกษา นกัการภารโรง ผูไ้ม่หยดุราชกา ไม่มาสาย ฯลฯ 

(10) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใน

การศึกษาหาความรู้โดยการจดับรรยายในโรงเรียน ให้มีค  าขวญั คติพจน์ บอร์ดความรู้สู่ชุมชนน าความรู้

ความคิดสู่นักเรียนการนันทนาการ การกีฬา การบ าเพ็ญให้เป็นประโยชน์ ดนตรี การหารายไดโ้ดยสุจริต 

ฯลฯ โดยการจดักิจกรรมอยา่งเป็นประจ าต่อเน่ืองมีการปรับแกไ้ข มีการเผยแพร่แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยูเ่สมอ 

(11) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

(12) ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

ทั้งน้ี  ให้ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เต็มก าลงัความสามารถส่งผลดีต่อโรงเรียน

และส่วนราชการต่อไป 
 

    สั่ง  ณ  วนัท่ี  5  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2560 

 

 

(นายสายณัห์  พรมใส) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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