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คำสั่งโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

คำสั่งที่   ๑๐๙/๒๕๖๕ 
 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

……………………………………… 
 เพื่อให้การบริหารงานโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ ่ง (๑) (๒) แห ่งพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และมาตรา (๑) (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื ่องมอบอำนาจการบังคับบัญชาข้าราชการครูและ
ลูกจ้างประจำ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ
นอกเหนือจากงานสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  กลุ่มบริหารงานบริหารวิชาการ   ประกอบด้วย 

 นางกชกร    กันตีฟอง        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ     
มีหน้าที่ 
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ     
 ๒. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 ๓. เป็นที่ปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ในการบริหารงานวิชาการ 
 ๔. กำกับติดตามการบริหารงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 ๕. ส่งแสริมและพัฒนาการบริหารงานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 ๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาครูทางวิชาการให้ทันความเปลี่ยนแปลงใน 
                  ปัจจุบัน 
 ๗. ส่งเสริมให้ครูมีโอกาสเข้ารับการอบรมทางด้านวิชาการโดยทั่วถึงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     และทุกคน 
 ๘. เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน 
 ๙. ปฏิบัติในหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในขอบข่ายภารกิจที่เก่ียวข้อง 

 

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ประกอบด้วย 
๑. นางกชกร      กันตีฟอง          ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุชาดา พุทธแดชากุล  กรรมการ 
๓. นายประสิทธิ์       คำหล้า   กรรมการ 
๔. นางอังคณา       หิมพลอย  กรรมการ 
๕. นายรณฤทธิ์  ฉัตรแก้ว   กรรมการ 
๖. นางสาวณัฐภรณ์ จอมแก้ว  กรรมการ 
๗. นางสาวณัฏฐิกานต์ ปุ๊ดปง    กรรมการและเลขานุการ 



๘ 
 
มีหน้าที ่

๑. รวบรวมระเบียบแนวปฏิบตัิต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการและบริการเผยแพร่ให้ 
              ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

๒. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน การติดตามประเมินผลงานกลุ่มวิชาการ จัดเก็บไว้ 
    อย่างมีระบบ 
๓. จดัทำทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 
๔. ดำเนินงานด้านธุรการของกลุ่มวิชาการได้แก่ งานสารบรรณ งานพัสดุและการเงิน 
๕. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำภาคเรียน รายวันและรายเดือน 
๖. ประชาสัมพันธ์งานกลุ่มวิชาการ ประสานงานกับบุคลากรที่มาติดต่องานให้การต้อนรับและอำนวย 
    ความสะดวก 
๗. จัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มวิชาการ 
๘. ประเมินผล  สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มวิชาการ รายภาคเรียน/รายปีการศึกษา 
๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    

๑.๑   งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   ประกอบด้วย 
๑. นางสาวณัฏฐิกานต์ ปุ๊ดปง  หัวหน้างานหลักสูตร/ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุชาดา          พุทธเดชากุล      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/กรรมการ 
๓. นางสาวจิตพิสุทธิ์       อินต๊ะสืบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/กรรมการ 
๔. นางสาวธิดาพร เซอร์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/กรรมการ 

 ๔. นางสาวนพมาศ         ศิลาพงษ์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ/กรรมการ           
 ๕. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร สุริยะ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/กรรมการ 
 ๖. นางกชกร กันตีฟอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/กรรมการ 

๗. นางสาวจิณณ์พัชฌาณ์ วงค์ตันกาศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ/กรรมการ 
๘. นางเจตสนีวรรณ ราชกิจเจริญ     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/กรรมการ 
๙. นางกชกร  กันตีฟอง หัวหน้างานแนะแนว/กรรมการ 
๑๐. นายประสิทธิ์ คำหล้า  กรรมการและเลขานุการ                                                                 

 
มีหน้าที ่          
 ๑. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ข้อมูล 
              สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
 ๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสภาพสถานศึกษา เพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย   
              คุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓. จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ที่กำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่  
               สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยการบูรณาการ  
               เนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
          ๔. นิเทศ กำกับติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
          ๕. ประเมินผลและสรุปผลการใช้หลักสูตร 



๙ 
 
          ๖. จัดทำ  พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

๘. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ                                                                                                   
๙.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

       
๑.๒ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
 ๑. นายรณฤทธิ์  ฉัตรแก้ว  หัวหน้างาน 

๒. นางกชกร  กันตีฟอง กรรมการ/หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว  
 ๓. นายประสิทธิ์  คำหล้า  กรรมการ/หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  
 ๔. นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว  กรรมการ/หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
 ๕. นางสาวนพมาศ ศิลาพงษ์ กรรมการ/หัวหน้ากิจกรรมอาสายุวกาชาด  
 ๖. นางสาวสุชาดา พุทธเดชากุล กรรมการและเลขานุการ/หัวหน้ากิจกรรมชุมชุมและ 
      กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

มีหน้าที่ 
 ๑. ประสานงานและสำรวจข้อมูลความพร้อม ความต้องการของนักเรียนและครูที่ปรึกษากิจกรรมที่ 
                    เกี่ยวข้อง 
 ๒. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ๓. จัดทำแผนงาน โครงการ และปฏิทินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๔. ประสานและติดตามนักเรียน ครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ดำเนินงานเป็นไปตาม 
                    ระเบียบว่าด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นปัจจุบัน 
 ๕. รวบรวมผลการวัดผลประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากครูที่ปรึกษาทุกกิจกรรม 
 ๖. สรุปการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น เสนอรายงานผล 
                   ประเมินผล  เพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ๗. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

๑.๓ งานทะเบียนนักเรียน  ประกอบด้วย 
๑.  นางสาวสุชาดา พุทธเดชากุล  หัวหน้างาน 
๒.   นางอังคณา  หิมพลอย  กรรมการและเลขานุการ                 

มีหน้าที่ 
           ๑. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียนวัดผล เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

๒. จัดทำระเบียนต่าง ๆ ได้แก่  ปพ.แบบต่างๆ   ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เพ่ือมอบให้ 
    นักเรียนโดยให้มีการลงลายมือชื่อรับทุกครั้ง 

           ๓. จัดเก็บเอกสาร ปพ.  แบบต่างๆ  ระเบียนคะแนนสะสม  ให้เป็นระเบียบง่ายแก่การค้นหาตรวจสอบ 
               วุฒิการศึกษาของนักเรียน 
           ๔. ตรวจสอบและลงหลักฐานผลการสอบแก้ตัวและการเรียนซ้ำของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
           ๕. ดำเนินงานเกี่ยวกับการรับนักเรียนให้ถูกต้อง เป็นไปตามแนวทางท่ี สพฐ.กำหนด 
           ๖. จัดทำทะเบียนนักเรียนและการจำหน่ายนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 



๑๐ 
 
           ๗. จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนต่าง ๆ และจัดทำรายชื่อนักเรียนรายห้องเรียน 
           ๘. รวบรวม ปพ.๖ จากครูที่ปรึกษาเพ่ือเสนอให้ผู้อำนวยการลงนาม 
           ๙. จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา,หนังสือรับรองทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและหน่วยงาน 
               ต่าง ๆ ตามคำร้องขอ 
           ๑๐. ดำเนินการเกี่ยวกับการพักการเรียน การลาออก และการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
           ๑๑. รายงานข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตรตามกำหนดให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบเพ่ือ 
                 ติดตามช่วยเหลอื 
           ๑๒. รายงานข้อมูลนักเรียนที่จบหลักสูตรและไม่จบหลักสูตรให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบเมื่อสิ้นปี  
                 การศึกษา 
           ๑๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนปกติ การลงทะเบียนเรียนซ้ำ 
           ๑๔. ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน การจบ –ไม่จบการศึกษาตามหลักสูตรของนักเรียนและ 
                 รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
           ๑๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 
๑.๔ งานการเรียนตามอัธยาศัย  ประกอบด้วย 
 ๑.  นางสาวสุชาดา พุทธเดชากุล หัวหน้า 
 ๒.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  กรรมการ 
   

มีหน้าที่ 
          ๑. กำหนดการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  
          ๒. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาของนักเรียนและครูผู้สอนให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การ 
              ติดตามนักเรียนเรื่องการเรียน การรับ-ส่งงานตามกำหนด 
          ๓. ดูแล กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
          ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลการเรียนของนักเรียนเลือกเรียนตามอัธยาศัยตามศักยภาพ 
              ของผู้เรียน 
          ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือในขอบข่ายภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

๑.๖  งานวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน  ประกอบด้วย 
๑. นางอังคณา     หิมพลอย  หัวหน้างาน 
๒.  นายรณฤทธิ์  ฉัตรแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ GPA/PR ของโรงเรียน 
๒. ดำเนินการจัดทำ GPA ของโรงเรียนให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ 
๓. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๔. ส่งเสริม พัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนด้านต่างๆ แก่ครูและบุคลากร   
    ของสถานศึกษา  ให้มีการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลายและตามสภาพจริง 
๕. ให้คำปรึกษา ติดตาม กำกับ การวัดและประเมินผลของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักวิชาการและ 
    แนวทางท่ีสถานศึกษากำหนดไว้ 



๑๑ 
 

๖. ตรวจสอบ กลั่นกรองและปรับปรุงคุณภาพของวิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลของ 
    สถานศึกษาร่วมกับนายทะเบียนรวบรวมตรวจสอบและประมวลผลการประเมินผลการเรียนของ 
    ผู้เรียนแต่ละคน 
๗. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียนกลางคัน 
๘. ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา 
๙. ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบวัดผลระหว่างภาค/กลางปี  การสอบปลายภาค/ปลายปี และการจัดสอบ 
    ภายนอก 
๑๐. ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแก้ตัว  การเรียนซ้ำชั้น 
๑๑. ตรวจสอบความถูกต้องและรับรองเอกสารงานวัดผลประเมินผล ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ครูทราบ  
      และกำกับดูแลให้การวัดผลประเมินผลการเรียนเป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการประเมินผลการ   
      เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างเคร่งครัด 
๑๒. จัดทำแบบฟอร์มเก่ียวกับการวัดและประเมินผลต่าง ๆ  นิเทศงานด้านวัดผลแก่บุคลากรใน 
      สถานศึกษา 
๑๓. จัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เผยแพร่ให้ครูทราบเพื่อเป็นการพัฒนางาน 
๑๔. จัดทำประกาศยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และมอบเกียรติบัตรเพชรกุญชรแก่ 
      นักเรียนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ 
๑๕. รวบรวม ปพ. ๕ และ ปพ.๔ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามกำหนดปฏิทินงานกลุ่มวิชาการ ตรวจ 
      ความถูกต้องเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำดับขั้นตอน 
๑๖. จัดให้มีการวิเคราะห์ข้อสอบและ พัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผล 
๑๗. จัดทำคู่มือและระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชาและกลุ่ม 
      สาระการเรียนรู้ต่างๆ 
๑๘. ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนที่ร้องขอ 
๑๙. ดำเนินการจัดสอบ NT, O-Net และการทดสอบอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
๒๐. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๒๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 

๑.๖  งานโรงเรียนมาตรฐานสากล   ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวสุชาดา พุทธเดชากุล  หัวหน้างาน 
 ๒. นางอังคณา              วงค์ฝั้น   กรรมการ 
 ๓. นางสาวสาวิตร ี มูลย่อง   กรรมการ 
 ๔. นายปิยฉัตร     ไชยแก้ว   กรรมการ 
 ๕. นางกชกร   กันตีฟอง  กรรมการ 
 ๖. นางพิชญา  หล้าเป็ง   กรรมการ 
 ๗. นางสาวณฏัฐิกานต์     ปุ๊ดปง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 ๑. ศึกษาทำความเข้าใจนโยบายการดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ๒. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ๓. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับมาตรการและตัวชี้วัดของโรงเรียนมาตรฐานสากล 



๑๒ 
 
 ๔. จัดทำ ทบทวน พัฒนาแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

๕. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชน  
    เพ่ือสนับสนุนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล และจัดทำโครงร่างองค์กร และรายงาน   
    ๗ หมวด 

 ๖. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลและการวัดประเมินผล โดยการเทียบเคียงกับ 
              มาตรฐานสากล 
 

๑.๗  งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวณัฏฐิกานต์    ปุ๊ดปง   หัวหน้างาน 

 ๒. นายสฐิรวิช  ใจแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
          ๑. จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาครู เกี่ยวกับงานวิจัยสำหรับให้ครูผู้สอน การผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรมและ 
    เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

           ๓. ประสานความร่วมมือและพัฒนาการจัดทำกำหนดการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ของ 
               ครูผู้สอน รวมทั้ง ติดตามการนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
               ตามเวลาที่กำหนด  
            ๔. รวบรวมผลงานวิจัยและสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอน เพ่ือจัดแสดงและเผยแพร่ต่อไป 
            ๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

๑.๘ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้    ประกอบด้วย 
๑. นางกชกร  กันตีฟอง หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๒. นางสาวสุชาดา พุทธเดชากุล กรรมการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
๓. นางสาวจิตพิสุทธิ์ อินต๊ะสืบ กรรมการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

 ๔. นางสาวธิดาพร เซอร์  กรรมการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๕. นางสาวนพมาศ     ศิลาพงษ์    กรรมการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
๖. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร สุริยะ  กรรมการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๗. นางสาวจิณณ์พัชฌาณ์ วงค์ตันกาศ กรรมการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘. นางเจตสนีวรรณ ราชกิจเจริญ กรรมการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

มีหน้าที่ 
          ๑. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ 
          ๒. กำกับดูแลการจัดทำเอกสาร หลักฐาน ในการจัดการเรียนการสอนของครู เช่น แผนการจัดการ 
              เรียนรู้ บันทึกหลังสอน นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
          ๓. นิเทศการสอน กำกับดูแลให้ครูเข้าสอนตามตารางสอน ตลอดจนดำเนินการจัดสอนแทนเมื่อมีครูลา   
              หรือไปราชการ 
          ๔. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
          ๕. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา เพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 



๑๓ 
 
          ๖. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ 
          ๗. ให้คำแนะนำในการทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนของครู เช่น แผนการจัดการเรียนรู้  
              บันทึกหลังสอน นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

๘. สรุป รวบรวมผลงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๙. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น กิจกรรมค่ายวิชาการ  
    การสอนเสริม 

           ๑๐. ให้การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียน 
การสอน 

๑๑. ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 

๑.๙  งานนิเทศการศึกษา   ประกอบด้วย 
            ๑. นางกชกร     กันตีฟอง หัวหน้างาน   

  ๒. หัวหน้ากลุ่มสาระท้ัง ๘  กลุ่มสาระ กรรมการ 
            ๓. นางสาวณัฏฐิกานต์ ปุ๊ดปง  กรรมการและเลขานุการ   
 

มีหน้าที่ 
            ๑. จัดระบบนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการ 
                เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
            ๒. จัดทำตารางนิเทศและปฏิทินปฏิบัติการนิเทศให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                ตลอดปีการศึกษา 
            ๓. ดำเนินงานนิเทศงานวิชาการของกลุ่มสาระและการเรียนการสอนของครู อย่างน้อยภาคเรียนละ 
                ๑ ครั้ง 

 ๔.  แนะนำให้ความรู้เชิงวิชาการแก่ครูผู้สอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
 ๕. การจัดระบบนิเทศ  การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนและภายนอกสถานศึกษา 
 ๖. ติดตามประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและ 
     การเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

            ๗. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 
  ๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 

๑.๑๐ งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด  ประกอบด้วย 
๑.  นางสาวณัฏฐิกานต์       ปุ๊ดปง  หัวหน้างาน   
๒.  นางสาวจันจิรา    กิติเวียง กรรมการ / ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๓.  นางสาวธิดาพร    เซอร์  กรรมการ / ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๔.  นางสาววารุณี    ตันอุตม์ กรรมการ / ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และอาเซียน 
๕.  นางสาวจิตพิสุทธิ์    อินต๊ะสืบ กรรมการ/ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 
๖.  นางเจตสนีวรรณ    ราชกิจเจริญ กรรมการ / ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๗.  ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ    อ่ินคำ  กรรมการ / ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ 
๘.  นายประสิทธิ์     คำหล้า กรรมการ / ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙.   นางสาวจิณณ์พัชฌาณ์  วงค์ตันกาศ กรรมการ / ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพฯ 



๑๔ 
 

๑๐. นายปิยฉัตร     ไชยแก้ว กรรมการ / ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑๑. นางสาวณัฐภรณ์    จอมแก้ว กรรมการและเขานุการ 

มีหน้าที่ 
          ๑. หัวหน้างาน ปฏิบัติหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ของโรงเรียนและดำเนินการจัดห้องสมุดให้มีความสะอาด  
              เรียบร้อย มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ หนังสือ วารสารสิ่งที่พิมพ์ต่างๆ ให้เพียงพอ  
              รวมทั้งให้บริการด้านระบบสื่อสารเทคโนโลยีการสืบค้นอินเทอร์เน็ตแก่คณะครูและนักเรียน 
          ๒. สำรวจแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่นในเขต 
              พ้ืนที่การศึกษา  และเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง 
          ๓. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมทั้งการพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความ 
              ร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน องค์กรและหน่วยงานอ่ืนที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง  ส่งเสริม  พัฒนา    
              แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 
          ๔. ส่งเสริม  สนับสนนุให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย 
               ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          ๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
          ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 
๑.๑๑ งานพัฒนาระบบ ICT  ประกอบด้วย 
 ๑. นายประสิทธิ์  คำหล้า  หัวหน้างาน 
 ๒. นางอังคณา     หิมพลอย กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
          ๑. วางแผนดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการทุกเรื่องที่ 
              เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ให้เกิดผลดี ตามหลักการจุดมุ่งหมายและโครงสร้าง  
              ของหลักสูตร 
          ๒. ให้ความร่วมมือและบริการด้าน ICT ให้กับฝ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหน่วยงาน ในโรงเรียนและ 
              ชุมชนตามความเหมาะสม 
          ๓. ควบคุมดูแลพัฒนา ตรวจสอบ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์ตาม 
              กลุ่มงาน  กลุ่มสาระและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมในการปฏิบัติงาน 
          ๔. จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน และเป็นช่องทางในการ 
              ติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง 
          ๕. จัดบริการสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ตามความเหมาะสม 
          ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 

๑.๑๒  งานโรเนียว และอัดถ่ายสำเนาอกสาร   ประกอบด้วย 
 ๑. นางอังคณา  หิมพลอย หัวหน้างาน 

๒. นางจรรยา  เชียงตา  กรรมการ 
 



๑๕ 
 
มีหน้าที่ 
          ๑. โรเนียว จัดทำสำเนาเอกสาร สื่อการจัดการเรียนรู้ ใบงานและเอกสารอ่ืนตามความต้องการของ 
              บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน 
          ๒. สำรวจวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำสำเนาเอกสารให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อการใช้งานอย่าง 
              สม่ำเสมอ 
          ๓. ตรวจตราและซ่อมบำรุงเครื่องมือในการจัดทำสำเนาเอกสารเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
          ๔. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในโรงเรียนต่อการใช้งานด้านการโรเนียว และอัด 

              สำเนาเอกสารต่าง ๆ 

 
๑.๑๓ งานธุรการ   ประกอบด้วย 
 นางสาวณัฐภรณ์  จอมแก้ว หัวหน้างาน 
 

มีหน้าที่ 
          ๑. นำเสนอเอกสารหนังสือทางราชการของฝ่าย แก่หัวหน้างานวิชาการ 
          ๒ ส่งต่อหนังสือราชการไปยังฝ่ายงานที่เก่ียวข้องหรือผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ เพ่ือดำเนินการให้เสร็จสิ้น 
             ตามช่วงเวลาที่กำหนด 
          ๓. ดำเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 
          ๔. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของงานวิชาการ 
          ๕. จัดทำเอกสาร บันทึกการสอนและสรุปผลรายงานอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง 
          ๖. จัดทำและให้บริการเอกสารทางวิชาการแก่คณะครูและนักเรียน 
          ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 
๑.๑๔ งานโครงการพิเศษ 

๑.๑๔.๑  งานลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้    ประกอบด้วย 
 นายรณฤทธิ์ ฉัตรแก้ว          หัวหน้างาน 

มีหน้าที่ 
๑. ติดตามนโยบาย คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  
๒. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการดำเนินงานแก่ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 
๓. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๔. วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และการนำหลักสูตรไปใช้ หลักสูตรระดับชั้นเรียนความ 
    พร้อมของครูผู้สอน สื่อ แหล่งเรียนรู้อาคารสถานที่ และห้องปฏิบัติการ 
๕. ปรับและออกแบบกิจกรรมที่เอ้ือต่อการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามแนวทางการบริหารจัดการ 
    เวลาเรียนที่ลดเวลาเรียน และเพ่ิมเวลารู้  
๖. ดำเนินการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม ตามตารางเรียนที่กำหนด 
๗. ประชุม เสวนา ทบทวนหลงัการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) นำผลไปใช้ในการพัฒนา 
    อย่างต่อเนื่อง 
๘. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 



๑๖ 
 

    ๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

๑.๑๔.๒  งานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประกอบด้วย 
   นางสาวณัฏฐิกานต ์ ปุ๊ดปง         หัวหน้างาน 
 

มีหน้าที่ 
๑. ติดตามนโยบายการบริหารจัดการ “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล”  
๒. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการดำเนินงานแก่ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 
๓. วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณประจำปี 
๔. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานการดำเนินงาน 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

 
๒. กลุ่มงานบริหารแผนและงบประมาณ ประกอบด้วย 

  นางสาวสาวิตรี  มูลย่อง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารแผนและงบประมาณ   

มีหน้าที่ 
๑. ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารแผนและงบประมาณ และรับผิดชอบงานในงาน 
     งบประมาณ 

          ๒.  กำกับดูแล นิเทศ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในกลุ่มงาน 
๓. เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลาการในกลุ่มงาน 
๔. ประสานงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานงบประมาณของโรงเรียน 
๕. ปฏิบัติในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในขอบข่ายภารกิจที่เก่ียวข้อง 

 
คณะกรรมการบริหารงานบริหารแผนและงบประมาณ  ประกอบด้วย 

๑. นางสาวสาวิตร ี มูลย่อง   ประธานกรรมการ 
๒. นางจันจิรา กิติเวียง   กรรมการ 
๓. นายอนุชิต ศาสนา   กรรมการ 
๔. นางเจตสนีวรรณ ราชกิจเจริญ  กรรมการ 
๕. นางสาวธิดาพร เซอร์   กรรมการ 
๖. นางสาวกนกวรรณ แก้วตุ้ย   กรรมการ 
๗. นางสาวรัชนีกร ตายะ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  
          ๑. กำหนด นโยบาย แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารแผนและงบประมาณ   
          ๒. จัดทำโครงสร้าง และบริหารจัดการ การจัดระบบองค์กรกลุ่มงานบริหารแผนและงบประมาณ   
          ๓. บริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยเน้นความคล่องตัว  
              โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 
          ๔. บริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
          ๕. ให้คำปรึกษา ดูแล ควบคุม การดำเนินงานของบุคลากรกลุ่มงานบริหารแผนและงบประมาณ   



๑๗ 
 
          ๖. พิจารณา ปรับปรุง การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
          ๗. นิเทศติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน 
          ๘. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าสถานศึกษา 
          ๙. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๑  งานบริหารการเงิน ประกอบด้วย 
๑. นางสาวธิดาพร เซอร์  เจ้าหน้าที่การเงิน 
๒. นางสาวกนกวรรณ แก้วตุ้ย  เจ้าหน้าที่การเงิน (สวัสดิการ) 

มีหน้าที่  
          ๑. ทำแผนงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานการเงิน 
          ๒. ทำหน้าที่รับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เมื่อได้ผ่านการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินให้ 
               ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการเงิน การพัสดุและผู้อำนวยการอนุมัติ 
          ๓. ควบคุมการรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  
          ๔. ควบคุมยอดการใช้จ่ายเงินของหมวด/ฝ่ายต่างๆ 
          ๕. ควบคุม บัญชีการรับเงินอุดหนุนทุกประเภท  
          ๖. ควบคุมและดูแลการรักษาเงินฝากทุกประเภท  
          ๗. ทำหน้าที่เบิก-จ่าย เงินงบประมาณทุกประเภท 
          ๘. จัดทำเอกสารการเบิกเงินงบประมาณทุกประเภท 
          ๙. รายงานข้อมูลค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค  
          ๑๐. เก็บรวบรวมเอกสารและหลักฐานการรับ-จ่ายเงินงบประมาณทุกประเภท 
          ๑๑. จัดทำบัญชีและทะเบียนควบคุมการรับ-จ่ายเงินงบประมาณทุกประเภท 
          ๑๒. จัดหาและควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน นอกงบประมาณทุกประเภท 
          ๑๓. ออกใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษา เงินรายได้แผ่นดิน และเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย 
          ๑๔. นำส่งเงินที่ได้รับทุกวันหรือวันที่มีรายรับ-รายจ่าย ให้เจ้าหน้าที่ เพ่ือนำลงบัญชีและทะเบียนคุมแต่ 
                ละประเภทตลอดจนสมุดเงินสด  
          ๑๕. เป็นกรรมการร่วมในการนำเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารเป็นประจำที่มีรายรับ  
          ๑๖. เป็นผู้จัดนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน และเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบว่า 
                ด้วยการนำเงินสง่คลัง  
          ๑๗. จัดทำหน้าที่ติดตามการรับ-จ่ายเงินงบประมาณทุกประเภทที่เบิกจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                เพ่ือจ่ายให้ครู-อาจารย์ นักการภารโรง หรือผู้เกี่ยวข้อง 
          ๑๘. จัดทำการแสดงหักรายการภาษี ณ ที่จ่าย และการออกใบรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปี  
                พ.ศ. เพ่ือบริการให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 
           ๑๙. เร่งรัด ติดตามงานเก่ียวกับการเงิน ที่ค้างชำระตามสัญญายืมเงิน และใบสำคัญรองจ่ายให้เป็นไป 
                 ตามระเบียบว่าด้วยการเงินนอกระบบ 
          ๒๐. พัฒนาการจัดทำ, จัดเก็บหลักฐานทางราชการเงินและการรับ-จ่ายงบประมาณทุกประเภทได้อย่าง 
                มีประสิทธิภาพและถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ 
          ๒๑. เก็บหลักฐานการจ่ายเงินนอกงบประมาณทุกประเภทให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะได้รับการตรวจสอบ 
                จากหน่วยตรวจสอบ 



๑๘ 
 
          ๒๒. พฒันาปรับปรุงงานการเงิน 
          ๒๓. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย  
 

๒.๒ งานบัญชี ประกอบด้วย 
 นางสาวกนกวรรณ แก้วตุ้ย  เจ้าหน้าที่บัญชี 
 
มีหน้าที่ 
         ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินการบัญชี เงินทุกประเภทของโรงเรียนทั้งเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา และเงินอ่ืน ๆ) จะต้องควบคุม เก็บรักษา และเบิกจ่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญจ่าย การลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี รายละเอียด
การจัดสรรงบประมาณประจำปีของโรงเรียน ควบคุมการใช้เงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา และเงินงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนการใช้เงินให้ถูกระเบียบ ประหยัด และตรงตามเป้าหมาย จัดทำรายการเอกสารทางการเงินและ
บัญชีใหถูกต้องและครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
          ๑. สมุดเงินสด 
          ๒. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
             - เงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา 
             - เงินรายได้สถานศึกษา 
             - เงินอ่ืน ๆ 
          ๓. ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
          ๔. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
          ๕. ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
          ๖. ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน 
          ๗. ใบนำฝากเงิน ฝากธนาคาร  
          ๘. ใบเบิกถอนเงินธนาคาร ต้นขั้วเช็ค 
          ๙. สมุดฝากจังหวัดฝากธนาคาร 
          ๑๐. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
          ๑๑. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
           ๑๒. รายงานประเภทเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน 
          ๑๓. รายงานการรับ–จ่าย เงินบำรุงการศึกษา (งบเดือน) และงบเดือนมีนาคม, เดือนกันยายน (งบหก 
                เดือน) 
          ๑๔. สัญญาเงินยืม 
          ๑๕. ใบเสร็จรับเงินรายได้สถานศึกษา , เงินอุดหนุน บ.ก.ศ., ลูกเสือ, เนตรนารี, ยุวกาชาด 
          ๑๖. สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ 
          ๑๗. ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
          ๑๘. ทะเบียนคุมค่าเช่าที่ขายอาหาร 
          ๑๙. ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน, ภาษ ี
          ๒๐. ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  
          ๒๑. ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 



๑๙ 
 
          ๒๒. หลักฐานประกอบการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเบิกค่าเช่าบ้าน 
          ๒๓. แบบรายงานการเดินทางไปราชกา 
 

๒.๓ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์   ประกอบด้วย 
๑. นางจันจิรา กิติเวียง   หัวหน้างาน 
๒. นางเจตสนีวรรณ ราชกิจเจริญ  กรรมการ 
๓. นางสาวรัชนีกร ตายะ   เจ้าหน้าที่พัสดุ 

มีหน้าที ่  
 ดำเนินการในการทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ ของโรงเรียน การจัดหาพัสดุการกำหนดรูปแบบรายการ 
หรือคุณลักษณะเฉพาะและการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุม บำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  มีหน้าที่ 
          ๑. ดำเนินการควบคุมการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้างและ 
              การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
          ๒. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและแผนงานของโรงเรียน 
          ๓. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
          ๔. ดูแล รักษาพัสดุ – ครุภัณฑ์และควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของโรงเรียน 
          ๕. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุถาวร ครุภัณฑ์ประจำปี 
          ๖. ควบคุมการใช้และซ่อมบำรุงรักษารถของโรงเรียน 
          ๗. ดำเนินการจัดทำรายงานการขอซื้อ จ้าง พัสดุครุภัณฑ์ตามระเบียบ 
          ๘. จัดทำเอกสาร / แบบฟอร์มเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนทุกชนิด 
          ๙. ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าพัสดุอื่น ๆ ตามระเบียบที่เก่ียวข้องกำหนด 

เจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่ 
          ๑. ควบคุมตรวจสอบวัสดุถาวรทุกสิ้นปีการศึกษา และสิ้นปีงบประมาณ 
          ๒. สำรวจพัสดุ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลาการผู้รับผิดชอบ 
          ๓. เนินการซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน 
          ๔. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ การเบิก – จ่ายให้เป็นปัจจุบัน 
          ๕. ควบคุมการยืม การรับบริจาคพัสดุ ของโรงเรียน 
          ๖. ดำเนินการเขียนรหัส ทะเบียนครุภัณฑ์ 
          ๗. จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ 
          ๘. ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุอื่น ๆ  ตามระเบียบที่เก่ียวข้องกำหนด 
 

๒.๔  งานจัดระเบียบควบคุมภายใน     ประกอบด้วย 
๑. นางสาวกนกวรรณ แก้วตุ้ย  หัวหน้า 
๒. นางสาวสาวิตร ี มูลย่อง  กรรมการและเลขานุการ 

 
 

  



๒๐ 
 
มีหน้าที่ 
          ๑. ศึกษาวิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา การดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา 
          ๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานของสถานศึกษา  กำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง  
               ตามระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน      
               พ.ศ. ๒๕๔๔ 
           ๓. กำหนดการวางแผนการดำเนินงาน  มาตรการในการป้องกันความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน 
              ของทุกกลุ่มในสถานศึกษา 
           ๔. กำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการ 
               ดำเนินงานตามภารกิจ 
          ๕. ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสมตาม 
              กำหนด 
          ๖. จัดทำรายงานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ  
              คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
          ๗. สรุปผลการดำเนินงาน งานควบคุมภายในประจำปี 
          ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒.๕  งานตรวจสอบภายใน     ประกอบด้วย 
๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน    หัวหน้างาน 
๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
๓. นายปิยฉัตร ไชยแก้ว  กรรมการ 
๔. นางพิชญา หล้าเป็ง  กรรมการ 
๕. นางกชกร กันตีฟอง  กรรมการ 
๖. นางอังคณา วงค์ฝั้น  กรรมการ 
๗. นางสาวสาวิตร ี มูลย่อง  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ 
          ๑. ตรวจสอบระบบการเงินการบัญชีและการพัสดุ ของโรงเรียน 
          ๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๒.๖ งานนโยบายและแผนงาน   ประกอบด้วย 

๑. นายอนุชิต ศาสนา  หัวหน้างาน 
๒. นางสาวสาวิตร ี มูลย่อง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑.   การจัดทำและเสนอของบประมาณ 

๑.๑ การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
๑. วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา  ได้แก่  เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  



๒๑ 
 

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
จัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒. ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่ 
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการ
จัดทำผลผลิต (Service  Delivery  Agreement : SDA)  ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของ
เขตพ้ืนที่และผลการดำเนินงานของการศึกษาที่ต้องดำเนินการ เพ่ือให้บรรลุข้อตกลงที่
สถานศึกษาทำกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางเขต
พ้ืนที่การศึกษาและตามความต้องการของสถานศึกษา 

๔. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทำกับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้าน
ปริมาณ คุณภาพ  เวลา  ตลอดจนต้นทุน  ซึ่งต้องคำนวณต้นทุนผลผลิตขององค์กรและ
ผลผลิต งาน/ โครงการ 

๕. จัดทำข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ที่มีผลกระทบต่อการจัดการสถานศึกษาของสถานศึกษา 

๖. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพ้ืนที่การศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณะชนรับทราบ 
๒.   การจัดสรรงบประมาณ 

       ๒.๑  การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
  แนวทางการปฏิบัติ 

๑. จัดทำข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ 
๒. ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้ง

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบายแผนพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักเกณฑ์  ขั้นตอน  และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 

๓. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพ้ืนที่
การศึกษาแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ได้จากแผนการระดมทรัพยากร  

๔. วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐาน โครงงาน แผนงาน  
งาน / โครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลำดับความสำคัญและกำหนดงบประมาณ
ทรพัยากรของแต่ละสายงาน  งาน/โครงการ  ให้เป็นไปตามกรอบวงเงิน งานที่ได้รับ และ
วงเงินนอกงบประมาณตามแผนงานระดมทรัพยากร 

๕. ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่
ได้รับ 

๖. การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน ประสานงานร่วมกับงานการเงิน
และบุคลากร เพื่อสรุปเงินงบประมาณคงเหลือ 

๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒.๗  งานติดตามและประเมินผล   ประกอบด้วย 
๑. นายอนุชิต  ศาสนา   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวสาวิตร ี มูลย่อง   กรรมการ 
๓. นางเจตสนีวรรณ   ราชกิจเจริญ  กรรมการ 



๒๒ 
 

๔. นางสาวธิดาพร เซอร์   กรรมการ 
๕. นางกนกวรรณ แก้วตุ้ย   กรรมการ 
๖. นางจันจิรา กิติเวียง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. การประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 

 แนวทางการปฏิบัติ 
๑.๑ การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ จัดทำรายละเอียด แผน งบประมาณ   

แผนงาน  งาน/โครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิตและผลลัพธ์  ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษา  
พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน  งาน/โครงสร้าง  เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจ้ งนโยบาย  
แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักเกณฑ์   ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา
ดำเนินการ 

       ๑.๒ จัดทำกรอบงบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Team Expenditure  
Framework : MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที ่มีการเปลี ่ยนแปลงไปจากเดิม  วิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของสถานศึกษา  เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตที่ได้ต้องการดำเนินการใน ๓ ปี
ข้างหน้า พร้อมปรับแผนงาน  งาน/โครงสร้าง  และกิจการหลักให้สอดคล้องกับงบประมาณรายได้ของ
สถานศึกษา  และกรอบงบประมาณการรายจ่ายระยะ ปานกลาง  
                 ๑.๓ จัดทำคำขอรับงบประมาณของสถานศึกษา  และกรอบงบประมาณการรายจ่ายระยะ      
ปานกลาง (MTEF) เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 
                 ๑.๔ จัดร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่จะต้องกับ
เขตพื้นที ่การศึกษาเมื ่อได้รับงบประมาณ  โดยมีเป้าหมายการให้บริการที ่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  

๒. จัดทำแผนกลยุทธ์  หรือแผนพัฒนาการศึกษา  แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
     ๒.๑ กำหนดให้  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วน 
           รว่มดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 

๒.๒ ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๓ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และ ประเมิน 
      สถานภาพของสถานศึกษา 
๒.๔ กำหนดวิสัยทัศน์ (Corporate Objective) ของสถานศึกษา 
๒.๕ กำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
๒.๖ กำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance  
      Indicators : KPIs) โดยจัดเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
๒.๗ กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ  คุณภาพและผลลัพธ์  ที่สอดคล้องกับ 
      ผลการปฏิบัติของสถานศึกษาจะทำร่างข้อตกลงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒.๘ จัดทำรายละเอียดในโครงสร้าง แผนงาน  งาน/โครงการ  และกิจกรรมหลัก 

           ๒.๙ จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวเพ่ือปรับปรุงและนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ 
                 สถานศึกษา 
           ๒.๑๐ เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง   



๒๓ 
 
 

๓. การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
          แนวทางการปฏิบัติ 

๓.๑ จัดทำแผนการตรวจสอบ  ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณนอกงบประมารของสถานศึกษาให้ฃ 
      เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 

           ๓.๒ จัดทำแผนการตรวจสอบ  ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ 
                 สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  และแผนการใช้งบประมาณ 
                 รายไตรมาส 
           ๓.๓ จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
           ๓.๔ ประสานแผนและการดำเนินการตรวจสอบติดตามและนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 
                 ติดตามของสถานศึกษา  โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 

๓.๕ จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ  ติดตาม  และนิเทศพร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้การ  
      ดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ  เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 

           ๓.๖ รายงานผลการดำเนินงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
           ๓.๗ สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนินงานของ 
                 สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๒.๘  งานประกันคุณภาพการศึกษา    ประกอบด้วย 
๑. นางสาวสาวิตรี มูลย่อง   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวจันจิรา กิติเวียง   กรรมการ 
๓. นางเจตสนีวรรณ ราชกิจเจริญ  กรรมการ 
๔. นางสาวธิดาพร เซอร์   กรรมการ 
๕. นางสาวกนกวรรณ แก้วตุ้ย   กรรมการ 
๖. นายอนุชิต  ศาสนา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่
          ๑. จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
          ๒. กำหนดเกณฑ์การประเมิน  เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ 
              ตัวชีว้ัดของกระทรวง เป้าหมายความสำเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน  
              ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
          ๓. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตาม 
              เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 
          ๔. ดำเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง 
              พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
          ๕. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา  และหน่วยงานอื่นในการปรับปรุง และพัฒนาระบบประกัน 
              คุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
           ๖. ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ   
               ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            ๗. ประสานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ. ) ในการ 



๒๔ 
 
                ประเมินสถานศึกษาเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
          ๘. จัดทำเอกสาร  รวบรวม สรุปผลการประเมินตนเองของครู (SAR) 
          ๙. จัดทำรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน  
          ๑๐. ประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี 
          ๑๑. รับผิดชอบดูแลสำนักงาน 
          ๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒.๙   งานธุรการ    ประกอบด้วย 
 นางสาวรัชนีกร ตายะ   หัวหน้างาน 
มีหน้าที่ 
          ๑. นำเสนอเอกสารหนังสือทางราชการของฝ่าย แก่หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 

๒. ดำเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการที่เก่ียวข้องกับงานแผนและงบประมาณ 
๓. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของงานแผนและงบประมาณ 
๔. บันทึกรายงานการประชุมของกลุ่มงานแผนและงบประมาณ 
 

๓. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย 

 นางอังคณา วงค์ฝั้น  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

มีหน้าที่ 
๑. ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและรับผิดชอบงานในงานบริหารงานบุคคล 
๒. กำกับดูแล นิเทศ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในกลุ่มงาน 
๓. เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน 
๔. ประสานงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 

           ๕. ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในขอบข่ายภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล     ประกอบด้วย 
๑. นางอังคณา    วงค์ฝั้น ประธานกรรมการ 
๒. นายสฐิรวิช    ใจแก้ว  กรรมการ 
๓. นางสาวคนึงนิตย์   แปงชัย กรรมการ 
๔. นางสาวจิณณ์พัชฌาณ์   วงค์ตันกาศ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่
     ๑. กำหนด นโยบาย แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล 

          ๒. จัดทำโครงสร้าง และบริหารจัดการ การจัดระบบองค์กรงานบริหารงานบุคคล 
          ๓. บริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  
              ตามหลักธรรมาภิบาล 
          ๔. พิจารณา ปรับปรุง การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
          ๕. นิเทศติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน 



๒๕ 
 
          ๖. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าสถานศึกษา 
          ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓.๑ งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง    ประกอบด้วย 
๑. นางอังคณา  วงค์ฝั้น  หัวหน้างาน 
๒. นายสฐิรวิช  ใจแก้ว  กรรมการ 

          ๓. นางสาวจิณณ์พัชฌาณ์ วงค์ตันกาศ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่
๑. รวบรวมและรายงานข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษา 

          ๒. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการอัตรากำลังของสถานศึกษา 
          ๓. จัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา 
          ๔. เสนอแผนอัตรากำลังขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          ๕. นำเสนอแผนอัตรากำลังต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ๖. กำกับติดตามและประเมินการดำเนินงานตามแผนอัตรากำลัง 
          ๗. ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือในขอบข่ายภารกิจที่เก่ียวข้อง 
 

๓.๒  งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และออกจากราชการ  ประกอบด้วย 
๑. นางสาวจิณณ์พัชฌาณ์ วงค์ตันกาศ หัวหน้างาน 
๒. นายสฐิรวิช  ใจแก้ว  กรรมการ 
๒. นางอังคณา  วงค์ฝั้น  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่
          ๑. เสนอความต้องการ ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา พนักงานราชการ ต่อสำนักงานเขต 
              พ้ืนที่การศึกษา 
          ๒. ดำเนินการสรรหา เพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน 
              ราชการ ในกรณีท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่เห็นชอบหรือมอบหมาย 
          ๓. รายงานข้อมูลผู้มีความประสงค์ออกจากราชการต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
          ๔. ปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือในขอบข่ายภารกิจที่เก่ียวข้อง 
 

๓.๓ งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย 
๑. นางอังคณา  วงค์ฝั้น  หัวหน้างาน 
๒. นายสฐิรวิช  ใจแก้ว  กรรมการ 

          ๓. นางสาวจิณณ์พัชฌาณ์ วงค์ตันกาศ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่
          ๑. ดำเนินการในการรวบรวมเอกสาร หลักฐานคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
              ศึกษา ส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ๒. ดำเนินการในการรวบรวมเอกสาร หลักฐานในการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเป็นข้อมูลในการ 



๒๖ 
 
              พิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง 
           ๓. จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           ๔. ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
           ๕. สนับสนุนส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
          ๖. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 
          ๗. ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 
          ๘. ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือในขอบข่ายภารกิจที่เก่ียวข้อง 

๓.๔  งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประกอบด้วย 
๑. นายสฐิรวิช  ใจแก้ว   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวจิณณ์พัชฌาณ์ วงค์ตันกาศ  กรรมการ 
๓. นางอังคณา  วงค์ฝั้น   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่
          ๑. รวบรวม  เก็บรักษา ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน และเปลี่ยนแปลง 
              แก้ไขตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณีให้เป็นปัจจุบัน 
          ๒. เนินการในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็น 
              ปัจจุบัน 
          ๓. เนินการเสนอการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และลูกจ้างประจำ 
          ๔. ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือในขอบข่ายภารกิจที่เก่ียวข้อง 
 

๓.๕ งานบุคลากรและการรักษาวินัย   ประกอบด้วย 
๑. นางอังคณา  วงค์ฝั้น  หัวหน้างาน 
๒. นายสฐิรวิช  ใจแก้ว  กรรมการ 

          ๓. นางสาวจิณณ์พัชฌาณ์ วงค์ตันกาศ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่
          ๑. จัดทำสถิติ และรายงาน การมาปฏิบัติราชการของบุคลากรเป็นประจำทุกวัน และสรุปเป็นงวด 
              รายงานตามที่กำหนด 
          ๒. ดำเนินการในการเสนอขออนุญาตการลา ตรวจสอบการลาและเก็บรวบรวมข้อมูลการลาทุกประเภท 
              ต่อทางโรงเรียน 
          ๓. จัดทำแบบบันทึก แบบลงเวลา แบบเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบุคลากร 
          ๔. ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือในขอบข่ายภารกิจที่เก่ียวข้อง 
 

๓.๖  งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย 
๑. นายสฐิรวิช  ใจแก้ว  หัวหน้างาน 
๒. นางอังคณา  วงคฝ์ั้น   กรรมการ 
๓. นางสาวจิณณ์พัชฌาณ์ วงค์ตันกาศ กรรมการและเลขานุการ 

 



๒๗ 
 
มีหน้าที่ 
          ๑. วางแผน กำกับดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
          ๒. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 
          ๓. สรุปรายงาน ผลการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม 
          ๔. ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือในขอบข่ายภารกิจที่เก่ียวข้อง 
 

๓.๗ งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 
๑. นางอังคณา  วงค์ฝั้น  หัวหน้างาน 
๒. นายสฐิรวิช  ใจแก้ว  กรรมการ 

          ๓. นางสาวจิณณ์พัชฌาณ์ วงค์ตันกาศ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. รวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ 
๓. ดำเนินการด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการ 
๔. บันทึกประชุม จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบ ดำเนินการ

หรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
๕. ประสานการดำเนินการตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาตสั่งการ เร่งรัด การดำเนินการ

และรายงานผลการดำเนินการ 
๖. ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือในขอบข่ายภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

 

๓.๘ งานจัดจ้างบุคลากร  ประกอบด้วย 
๑. นางสาวจิณณ์พัชฌาณ์ วงค์ตันกาศ หัวหน้างาน 
๒. นายสฐิรวิช  ใจแก้ว  กรรมการ 
๒. นางอังคณา  วงค์ฝั้น  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
          ๑. จัดทำสัญญาจ้างครูจ้างอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียน 
          ๒. ติดต่อประสานงาน พร้อมทั้งจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานประกันสังคมให้แก่ครูอัตราจ้างและลูกจ้าง 
              ชั่วคราว 
          ๓. จัดทำเอกสารขออนุมัติเงินเดือนให้แก่ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 
 

๓.๙ งานธุรการและสารบรรณ  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวจิณณ์พัชฌาณ์ วงค์ตันกาศ หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวคนึงนิตย์ แปงชัย  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

มีหน้าที่ 
          ๑. จดัทำแผนงาน โครงการ และงานเกี่ยวกับงานสารบรรณโรงเรียน 
          ๒. นำเสนอเอกสารหนังสือทางราชการ แก่ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
          ๓. ออกหนังสือ และตอบรับหนังสือ ทางราชการ ของโรงเรียนทุกประเภท 



๒๘ 
 
          ๔. ดำเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
          ๕. จัดทำแฟ้ม ทะเบียนคุมหนังสือ หรือเอกสารทางราชการทุกประเภท 
          ๖. ให้บริการงานเอกสาร หนังสือราชการของโรงเรียน 
          ๗. ให้บริการงานสารบรรณ ข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง 
          ๘. ติดตามความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ทั้งทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ต่าง ๆ หรือเอกสารอื่น ๆ เพ่ือ 
              นำเสนอผู้บริหารสถานศึกษา และบริการบุคลากร นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
          ๙. ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ หรือหน่วยงานภายนอก 
          ๑๐. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
          ๑๑. ปฏิบัติหน้าทีอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓.๑๐ งานธุรการ  ประกอบด้วย 
 นายสฐิรวิช ใจแก้ว   หัวหน้างาน 

มีหน้าที่ 
   ๑. นำเสนอเอกสารหนังสือทางราชการของฝ่าย แก่หัวหน้างานบุคคล 

        ๒. ดำเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล 
        ๓. สรปุและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของงานบุคคล 

 
๔. กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ประกอบด้วย 
 นางพิชญา    หล้าเป็ง        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  

มีหน้าที่ 
          ๑. ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และรับผิดชอบงานในงานบริหารทั่วไป 
          ๒. กำกับดูแล นิเทศ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในกลุ่มงาน 
          ๓. เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลาการในกลุ่มงาน 
          ๔. ประสานงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
          ๕. ปฏิบัติในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในขอบข่ายภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
 

คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป  ประกอบด้วย 
          ๑. นางพิชญา      หล้าเป็ง         ประธานกรรมการ 
          ๒. นายประสิทธิ์  คำหล้า  กรรมการ 
          ๓. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร สุริยะ  กรรมการ 
          ๔. ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒ ิ อ่ินคำ  กรรมการ 
          ๕. นางสาวจิตพิสุทธ์ อินต๊ะสืบ          กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที่  
           ๑. กำหนด นโยบาย แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
           ๒. จัดทำโครงสร้าง และบริหารจัดการ การจัดระบบองค์กรฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
           ๓. บริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบ 



๒๙ 
 
               ได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 
            ๔. ส่งเสริมประสานงานและอำนวยการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
            ๕. ให้คำปรึกษา ดูแล ควบคุม การดำเนินงานของบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
            ๖. ให้บริการส่งเสรมิสนับสนุนและอำนวยการ ความสะดวกต่าง ๆในการให้บริการการศึกษาทุก 
                รูปแบบ 
            ๗. ประสานงานกับชุมชน องค์กร ที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ 
                ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน 
            ๘. พิจารณา ปรับปรุง การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
            ๙. นิเทศติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน 
            ๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าสถานศึกษา 
            ๑๑. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๔.๑ งานอาคารสถานที่    ประกอบด้วย 
 ๑. นายประสิทธิ์   คำหล้า  หัวหน้างาน 

๒. ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒ ิ อ่ินคำ  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  
๑. จัดทำแผนงาน/โครงการและงานอาคารสถานที่  
๒. ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการและงานที่ได้รับอนุมัติ 
๓. ดูแลรักษาและซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สถานที่และบริเวณโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพที่ 
    เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
๔. ปรับปรุง พัฒนาสภาพบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงาม 
๕. จัดระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ 
๖. ดำเนินมาตรการในการประหยัด ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ภายในโรงเรียน 
๗. ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า  
    และเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
๘. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 

๔.๒ งานโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย 
 ๑. ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒ ิ อ่ินคำ  หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวจิตพิสุทธิ์ อินต๊ะสืบ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  
     ๑. จัดทำแผนงาน โครงการ ของงานโสตทัศนศึกษา 
     ๒. ให้บริการวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 
     ๓. ให้บริการ ประสานงานด้านงานโสตทัศนศึกษา กับผู้ที่มาใช้บริการ หรือผู้เกี่ยวข้อง 
     ๔. จัดทำงบประมาณประจำปี การใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารและพัสดุที่ต้องใช้ในแผนงานโสตทัศนศึกษา 
     ๕. ให้บริการด้านงานโสตทัศนศึกษาภายในสถานศึกษาและชุมชน 



๓๐ 
 

     ๖. จัดเก็บ บำรุงรักษา ซ่อมแซม และควบคุมการเบิกจ่ายและการยืมวัสดุอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์ 
     ๗. จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์รวมถึงสถิติข้อมูลงานโสตทัศนศึกษาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
     ๘. ดูแล ควบคุม การใช้ห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา 
     ๙. ดูแลปรับปรุงระบบเสียงภายในสถานศึกษา 
     ๑๐. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของนักเรียน และบุคลากร ด้านงานโสตทัศนศึกษาให้มีการพัฒนาการเรียน 
          รู้อยูต่ลอดเวลา 
     ๑๑. ควบคุม ดูแล  ปรับปรุงงานโสตทัศนศึกษา เพ่ือให้วัสดุอุปกรณ์  สื่อ นวัตกรรมสามารถใช้งานได้ดี 
     ๑๒. จัดทำระเบียบการใช้และขอรับบริการเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ  วัสดุอุปกรณ์ สื่อ และนวัตกรรมทาง 
           การศึกษา 
     ๑๓. ติดตามประเมินผลงานโสตทัศนศึกษา เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 
     ๑๔. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

๔.๓   งานประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวจิตพิสุทธิ์ อินต๊ะสืบ หัวหน้างาน 
 ๒. ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒ ิ อ่ินคำ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
    ๑. จัดทำแผนงาน โครงการ ของงานประชาสัมพันธ์ 
    ๒. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน 
    ๓. บริการติดต่อสอบถาม 

         ๔. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงเรียน 
         ๕. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ ของสถานศึกษาต่อชุมชน 
         ๖. จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
         ๗. จัดทำงบประมาณประจำปี การใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารและพัสดุที่ต้องใช้ในแผนงานประชาสัมพันธ์ 
         ๘. สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม 
         ๙. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของนักเรียน และบุคลากร งานประชาสัมพันธ์ให้มีการพัฒนาการเรียน 
             รู้อยู่ตลอดเวลา 
        ๑๐. ติดตามประเมินผลงานประชาสัมพันธ์  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 
        ๑๑. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
        ๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๔.๔   งานกิจกรรมโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ประกอบด้วย 
         ๑. นางพิชญา     หล้าเป็ง  หัวหน้างาน 
         ๒. นางจรรยา  เชียงตา  กรรมการ 
         ๓. นางสาวจิตพิสุทธิ์ อินต๊ะสืบ กรรมการและเลขา 

มีหน้าที่   
    ๑. วางแผน จัดทำแผนงานโครงการ ที่เก่ียวข้องกับงานกิจกรรมนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

         ๒. จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือ  ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ  เพ่ือใช้ในงานกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 



๓๑ 
 
         ๓. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
         ๔. ติดต่อประสานงานกับชุมชน  หน่วยงานราชการ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
         ๕. บริการ ให้การช่วยเหลือและบริการชุมชนที่เข้ามาใช้บริการดำเนินงานที่เก่ียวข้องกับงานกิจกรรม 
             นักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
         ๖. นำนักเรียน และบุคลาการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
         ๗. จัดทำสถิติข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียน 
         ๘. ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
         ๙. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน 
         ๑๐. จัดบุคลากร นักเรียน ในการให้บริการงานปฏิคม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
         ๑๑. ให้บริการงานปฏิคม และต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ 
         ๑๒. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ที่เก่ียวข้องกับงาน 
               ปฏิคม 
         ๑๓. ให้ความร่วมมือ และประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน 
               ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ในการให้ความร่วมมือขอใช้บริการวัสดุอุปกรณ์งานปฏิคม 
         ๑๔. ทำความสะอาด จัดเก็บ บำรุงรักษา ซ่อมแซม และควบคุมการเบิกจ่ายและการยืมวัสดุอุปกรณ์งาน 
                ปฏิคม 

๑๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔.๕   งานสหกรณ์โรงเรียน  ประกอบด้วย 
๑. นางพิชญา  หล้าเป็ง  หัวหน้างาน 

 ๒. นางสาวจิตพิสุทธิ์ อินต๊ะสืบ กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ 
    ๑. จัดทำแผนงาน โครงการ และงานเกี่ยวกับงานสหกรณ์โรงเรียน 
    ๒. ดำเนินการบริหารงานสหกรณ์โรงเรียน ในรูปแบบคณะกรรมการ 

         ๓. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ แก่นักเรียน และสมาชิกสหกรณ์ 
         ๔. ควบคุม ดูแลตรวจสอบ การดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
             ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของสหกรณ์ 
         ๕. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

๔.๖  งานธนาคารโรงเรียน  ประกอบด้วย 
นางสาวจิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ หัวหน้างาน 

 

มีหน้าที่ 
๑. จัดทำแผนงาน โครงการ และงานเก่ียวกับงานธนาคารโรงเรียน 
๒. ดำเนินการบริหารงานธนาคารโรงเรียน ในรูปแบบคณะกรรมการ 
๓. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านการการออม แก่นักเรียน และสมาชิกธนาคาร 
๔. ควบคุม ดูแลตรวจสอบ การจัดทำบัญชี การดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานธนาคาร และ 
    เจ้าหน้าที่ธนาคารให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของธนาคารโรงเรียน 



๓๒ 
 

๕. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

๔.๗   งานปฏิคม และบริการชุมชนภายในโรงเรียน  ประกอบด้วย 
๑. นางพิชญา   หล้าเป็ง   หัวหน้างาน 
๒. นางจรรยา  เชียงตา   กรรมการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดทำแผนงาน โครงการ และงานเก่ียวกับโครงการน้ำดื่มสะอาดภายในโรงเรียน 
๒. ดำเนินการบริหารงานโครงการน้ำดื่มสะอาดภายในโรงเรียนในรูปแบบคณะกรรมการ 
๓. ดูแลรักษาสภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ อาคารโรงน้ำดื่มสะอาดภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
    งาน 
๔. ควบคุม ดูแลตรวจสอบ การดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการน้ำดื่มสะอาดภายใน 
    โรงเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๕. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

๔.๘    งานเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 
๑. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร สุริยะ  หัวหน้างาน 
๒. นางพิชญา  หล้าเป็ง           กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
๑. จัดทำแผนงาน โครงการ และงานเก่ียวกับงานเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ควบคุม ดูแลตรวจสอบ การดำเนินงานงานเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๔.๙   งานโรงเรียนสีเขียว   ประกอบด้วย 
 ๑. นายประสิทธิ์  คำหล้า  หัวหน้างาน 
 ๒. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร สุริยะ  กรรมการ 
 ๓. ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒ ิ อ่ินคำ  กรรมการ 
 ๔. นางพิชญา  หล้าเป็ง  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
๑. จัดทำแผนงาน โครงการ และงานเก่ียวกับงานโรงเรียนสีเขียว 
๒. ควบคุม ดูแลตรวจสอบ การดำเนินงานงานโรงเรียนสีเขียวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔.๑๐   งานลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว   ประกอบด้วย 
๑. นายประสิทธิ์  คำหล้า  หัวหน้างาน 

 ๒. นางพิชญา  หล้าเป็ง  กรรมการ 



๓๓ 
 
มีหน้าที่   

๑. จัดทำแผนงาน โครงการ เกี่ยวกับงานลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 
๒. ดำเนินการตามแผนงาน โครงการและงานที่ได้รับอนุมัติ 
๓. จัดทำแนวปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 
๔. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 
๕. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๔.๑๑  งานยานพาหนะโรงเรียนและระบบการจราจรในโรงเรียน   ประกอบด้วย 
๑. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร             สุริยะ  หัวหน้างาน 
๒. นายประสิทธิ์   คำหล้า  กรรมการ 

มีหน้าที่ 
๑. ดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีของงาน 
    ยานพาหนะ 

          ๒.  กำกับติดตามการดำเนินงาน และจัดทำสรุปประเมินผลเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย 
๓. ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก 

          ๔. ดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะของโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
          ๕. จัดบริการยานพาหนะ ให้กับทุกหน่วยงานที่ต้องการ 
          ๖. ดูแล และจัดสรรพนักงานขับรถให้เพียงพอและเหมาะสม 
          ๗. ดำเนินการต่อทะเบียนและประกันภัย ยานพาหนะของโรงเรียนทุกคัน 
          ๘. กำหนดอัตราค่าน้ำมันรถ ในกรณีท่ีต้องใช้รถส่วนตัวหรือรถเช่าต่างๆ ไปในกิจการของโรงเรียน 
          ๙. การดูแลระบบการจอดรถจักรยาน,รถจักรยานยนต์ และรถรับ-ส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัย  
              เป็นระเบียบเรียบร้อย 

๑๐. การวางระเบียบการนำรถจักรยาน รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน และรถรับส่งนักเรียน 
๑๑. การจัดทำทะเบียนรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ของนักเรียน และรถรับส่งนักเรียน 
๑๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยและกฎจราจร 
      อบรมให้ความรู้ ความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะให้ถูกต้องตามกฎจราจร 
๑๓. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอำนวยการด้านการจราจรถนนหน้าโรงเรียนในช่วงเช้า-เย็น 
๑๔. จัดทำป้ายสัญญาณการจราจรภายในโรงเรียนให้ชัดเจน 
๑๕. จัดทำข้อมูลการใช้ยานพาหนะในการเดินทางของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
๑๖. การติดตามดูแลความประพฤตินักเรียน 

           ๑๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 
๔.๑๒  งานอนามัยโรงเรียน  ประกอบด้วย 
          นางสาวจิตพิสุทธิ ์ อินต๊ะสืบ หัวหน้างาน 

มีหน้าที่  
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียน 
๒. จัดทำแผนงาน โครงการ ของงานอนามัยโรงเรียน 
๓. จัดหายา เวชภัณฑ์ยา เครื่องมือ เครื่องใช้ในการรักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ 
๔. จัดทำสถิติและการใช้ยาเวชภัณฑ์ ตลอดจนครุภัณฑ์งานอนามัยโรงเรียน 
๕. จัดทำทะเบียนสุขภาพและบันทึกการเจ็บป่วยให้เป็นปัจจุบัน 
๖. จัดห้องพยาบาลโรงเรียน ให้ถูกสุขลักษณะ 
๗. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน 
๘. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนักเรียน เช่น โรงพยาบาล และ  
    สาธารณสุขอำเภอ ในการตรวจสุขภาพนักเรียน 

 

๔.๑๓  งานธุรการ     ประกอบด้วย 
 ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ อ่ินคำ หัวหน้างาน 

มีหน้าที่ 
 ๑. นำเสนอเอกสารหนังสือทางราชการของฝ่าย แก่หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
  ๒. ดำเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการที่เก่ียวข้องกับงานกิจการนักเรียน 
  ๓. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของงานกิจการนักเรียน 
 

๕. กลุ่มงานกจิการนักเรียน  ประกอบด้วย 
 นายปิยฉัตร ไชยแก้ว         หวัหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
        
 มีหน้าที่ 

๑. ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและรับผิดชอบงานในงานกิจการนักเรียน 
๒. กำกับดูแล นิเทศ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในกลุ่มงาน 
๓. เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน 
๔. ประสานงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน 

         ๕. ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในขอบข่ายภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
 

คณะกรรมการกิจการนักเรียน   ประกอบด้วย 
๑.  นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว  หัวหน้างาน 
๒.   นางสาวนพมาศ ศิลาพงษ ์ กรรมการ 
๓. นางสุพัตรา  ผูกพันธ์  กรรมการ 
๔. นายสำราญ  ทวีสุขตระกูล กรรมการ 
๕.   นางสาววารุณี ตันอุตม์  กรรมการและเลขานุการ  

 



๓๕ 
 
มีหน้าที ่

     ๑. กำหนด นโยบาย แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักเรียน 
๒. จัดทำโครงสร้าง และบริหารจัดการ การจัดระบบองค์กรงานกิจการนักเรียน 
๓. บริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบ 
    ได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 
๔. พิจารณา ปรับปรุง การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
๕. นิเทศติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน 
๖. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าสถานศึกษา 
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๕.๑  งานสวัสดิการนักเรียนและ กยศ.  ประกอบด้วย 
นางสุพัตรา ผูกพันธ์  หัวหน้างาน  

มีหน้าที่ 
๑. ให้ความรู้นักเรียนเรื่อง ประโยชน์ของการทำประกันชีวิตเมื่อประสบอุบัติเหตุ 
๒. ประสานงานกับบริษัทประกันภัยเพ่ือทำประกันชีวิตนักเรียน และประสานผลประโยชน์ที่ผู้ทำประกัน  
    ควรจะได้รับ 
๓. จัดทำข้อมูลนักเรียนที่ทำประกันชีวิตให้เป็นปัจจุบัน 
๔. จัดสวัสดิการด้านต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา การหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน และอ่ืนๆ ตามที่ 
    เห็นสมควร 

          ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและปัจจัยพ้ืนฐาน  การให้ทุนการศึกษา  และกองทุนกู้ยืมเพ่ือ  
              การศึกษา 
 

๕.๒ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย  
๑. นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว  หัวหน้างาน 
๒. นายสำราญ  ทวีสุขตระกูล กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้าที่ 
๑. วางแผน จัดทำแผนงานการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแผนการปฏิบัติงาน ตลอดปี 
๒. วางแนวปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแจ้งครูที่ปรึกษา ตามแนวนโยบายของ สพฐ. 
๓. แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียนทุกระดับชั้นและครุหัวหน้าระดับชั้น 
๔. ส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ดูแล อบรม สั่งสอนนักเรียนใน

ชั้นเรียนของตนเองอย่างใกล้ชิด ติดตามการจัดทำแฟ้มพัฒนางาน (Portfolio) ของนักเรียนให้
ครบถ้วน 

๕. กำกับดูแลและป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่กระทำผิดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน 
๖. จัดทำเอกสาร แบบบันทึก แบบรายงานที่เกี่ยวกับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๗. จัดประชุมครูที่ปรึกษา เพ่ือทำความเข้าใจและปรึกษาหารือการดำเนินงานร่วมกัน 
๘. ดูแลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของโรงเรียน   

และของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 



๓๖ 
 

๙. ประเมินคุณภาพการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานของครูประจำชั้นเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑๐. สรุปผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรายงานผลการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนต่อผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ 

๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕.๓   งานเครือข่ายผู้ปกครอง  ประกอบด้วย 
 นางสุพัตรา ผูกพันธ์  หัวหน้างาน 

มีหน้าที่ 
๑. จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๒. ดำเนินการคัดเลือกและจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
๓. จัดเก็บข้อมูล จัดทำแฟ้มเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
๔. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ ในการช่วยเหลือ

แก้ไขปัญหาของนักเรียน และจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom 
Meeting)  

๕. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารครู ผู้ปกครองและนักเรียนโดยรวม 
 

๕.๔   งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยนักเรียน    ประกอบด้วย 
นางสาววารุณี ตันอตุม์  หัวหน้างาน 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผน จัดทำแผนงานการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. จัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์ 
๔. จัดกิจกรรมการสวดมนต์ ไหว้พระ  และปฏิบัติสมาธิ 
๕. ส่งเสริมให้มีการอบรมธรรมะแก่นักเรียน 
๖. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมทำบุญในโอกาสต่างๆ 
๗. การจัดกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 
๘. รายงานสรุปผล ประเมินผล เป็นสารสนเทศของโรงเรียน 

 

๕.๕   วินัยและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   ประกอบด้วย 
นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว  หัวหน้างาน 

มีหน้าที่ 
๑. นำเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเก่ียวกับยาเสพติด 
๒. จัดทำระบบข้อมูลนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
๓. ร่วมกิจกรรมป้องกันยาเสพติดกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๔. ให้คำปรกึษา แนะนำ และร่วมมือกับผู้ปกครองนำพานักเรียนที่เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัด 
๕. จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 



๓๗ 
 

๖. ประชาสัมพันธ์ จัดป้ายนิเทศ เดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
๗. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหาร 

 
 
๕.๖   งานส่งเสริมประชาธิปไตยและงานสภานักเรียน   ประกอบด้วย 
        นางสาวนพมาศ ศิลาพงษ์ หัวหน้างาน 

มีหน้าที่ 
๑. จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 
๒. ดำเนินการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน 
๓. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๔. ร่วมกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยตามเหตุการณ์บ้านเมือง 
๕. จัดกิจกรรมการทำงานของคณะกรรมการนักเรียนในโรงเรียน 
๖. ประชุมคณะกรรมการนักเรียน 
๗. ดูแลและให้คำแนะนำในการจัดบรรยากาศห้องทำงานของสภานักเรียนให้เหมาะสม 
๘. ส่งเสริม ดูแล แนะแนว ให้คำปรึกษาการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 
๙. สรุปผล รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

 

๕.๘  งานนักเรียนพักนอน  ประกอบด้วย 
          ๑. นายปิยฉัตร       ไชยแก้ว      หัวหน้างาน 

๒. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร    สุริยะ  กรรมการ 
 ๓. นายอนุชิต    ศาสนา กรรมการ 
 ๔. นายสำราญ    ทวีสุขตระกูล กรรมการ 
 ๕. นางสาวจิณณ์พัชฌาณ์   วงค์ตันกาศ กรรมการ 
 ๖. นางสาวธิดาพร   เซอร์  กรรมการ 
 ๗. นางเจตสนีวรรณ   ราชกิจเจริญ กรรมการ 
 ๘. นางสาวสุชาดา   พุทธเดชากุล กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
        ๑. กดทำกฎระเบียบ แนวปฏิบัติของหอพักนอนนักเรียน 
        ๒. ดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณในการดำเนินการนักเรียนพักนอนให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ  

๓. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนพักนอนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
        ๔. จัดกิจกรรมให้นักเรียนพักนอนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
        ๕. กำกับ ดูแลและให้คำแนะนำนักเรียนพักนอนให้ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบที่กำหนด 
        ๖. ส่งเสริมกิจกรรมอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
        ๗. ดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหอพัก โดยยึดระเบียบตามที่  
              โรงเรียนกำหนดโดยเคร่งครัด 
        ๘. ดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ทำหน้าที่ดูแลหอพัก ครูพ่อหอและครูแม่หอ ตลอดจนให้คำปรึกษา  
              แนะนำ และแก้ปัญหาเบื้องต้น 



๓๘ 
 
 ๙. สรุป ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของงานกิจการนักเรียน รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
              ประชาธิปไตย 
 
๕.๙  งาน TO BE NUMBER ONE  ประกอบด้วย 
        นายสำราญ ทวีสุขตระกูล    หัวหน้างาน 

มีหน้าที่ 
 ๑. ดูแล จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ตามโครงการโรงเรียนสีขาว ของสำนักงาน 
              คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒. ดำเนินกิจกรรมให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่สนใจและมีประโยชน์ 
 

๕.๑๐  งานขับข่ีปลอดภัย ประกอบด้วย 
 ๑. นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว  หัวหน้างาน 
 ๒. นายสำราญ  ทวีสุขตระกูล กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ 
 ๑. สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนน 
 ๒. ให้ความรู้แก่นักเรียนกับการขับขี่ กฎ วินัย จราจร ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 ๓. รณรงค์ให้นักเรียนสวมหมวกนิรภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ 
 

๕.๑๒ งานยานพาหนะ  ประกอบด้วย 
 ๑. นายปิยฉัตร  ไชยแก้ว  หัวหน้างาน 
 ๒. นายสำราญ  ทวีสุขตระกูล กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
 ๑. ประสานผู้ขับยานพาหนะรถรับส่งนักเรียน ในขณะมาโรงเรียน 
 ๒. กำกับ ติดตามของรูปแบบการบรรทุกนักเรียน ตาม พรบ.การขนส่งทางบก 
 

๕.๑๓ งานธุรการ  ประกอบด้วย 
         นายสำราญ ทวีสุขตระกูล  หัวหน้างาน 

มีหน้าที่ 
 ๑. นำเสนอเอกสารหนังสือทางราชการของฝ่าย แก่หัวหน้างานกิจการนักเรียน 

  ๒. ดำเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการที่เก่ียวข้องกับงานกิจการนักเรียน 
  ๓. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของงานกิจการนักเรียน 
 

ทั้งนี้ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด 
เพ่ือให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

 
 



๓๙ 
 

สั่ง  ณ  วันที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
        

                                                                 (นายนิพนธ์ ไชยเจริญ)  
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 


