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ค าสั่ง โรงเรียนกุดเรือค าพิทยาคาร 
ที ่  ๐๗๖ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งและก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร ภาคเรียนที่  ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
……………….……………………….………………………. 

 ด้วยภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  โรงเรียนกุดเรือค าพิทยาคาร  ได้ปรับโครงสร้างการบริหาร 
เพ่ือให้การบริหารงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับแนวทางการบริหารโรงเรียนเป็นนิติบุคคล  จึงก าหนด
บุคลากรให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ ตามโครงสร้างใหม่  คือ  ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคคล  ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่าย
งบประมาณและแผน  และฝ่ายกิจการนักเรียน เพ่ือให้การด าเนินงานของบุคลากรทุกฝ่าย  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๙ เรื่อง การมอบ
อ านาจบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง  จึงแต่งตั้งบุคลากรและก าหนดหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

ก. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
๑.  นายสุริยงค ์ ทะแพงพันธ์        ผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
๒.  นายสุนิจ  แก้วตาบรรเจิด                 รองผู้อ านวยการโรงเรียน              รองประธานกรรมการ 

          ๓.  นายประพจน์   อุ่นวิเศษ              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป          กรรมการ 
          ๔.  นางอุษณีย์  สุริยะเดช         หัวหน้าฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
 ๕.  นางสมศรี   กุดนอก         หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผน   กรรมการ 
 ๖.  นายวชริุณ  ภูกะเดา            หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน   กรรมการ 

๗.  นางชุติมา   พร้อมวงศ์  หัวหน้าฝ่ายบุคคล          กรรมการและเลขานุการ  
 หน้าที ่  ด าเนินการบริหารงานวิชาการ   การบริหารงานงบประมาณและแผน  การบริหารงานบุคคล  การ
บริหารทั่วไป ฝ่ายกิจการนักเรียนและพัฒนาองค์กรของโรงเรียน 

๑.  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ( Academic Department ) 
 มอบให้  นายสุนิจ  แก้วตาบรรเจิด  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารกิจการของ
สถานศึกษาในฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ปฏิบัติงานควบคุมก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ โดยมี      
นางเย็นใจ  เคนทวาย เป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบโดยมีหน้าที่
ปฏิบัติงานทั้งนี้ทุกงานให้ผู้ปฏิบัติจัดท าแผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม และปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้อง
กับนโยบาย เป้าหมาย และมาตรการโดยมีกรอบงานเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

ข. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
๑.  นางเย็นใจ  เคนทวาย         หัวหน้าฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
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๒.  นางอุษณีย์  สุริยะเดช                คร ูค.ศ.๓                 รองประธานกรรมการ 

          ๓.  นางสาวสุภาณ ีพรหมเชษฐา  คร ูค.ศ.๓              กรรมการ 
 ๔.  นายสุทธิพงษ์  สนสุวรรณ ์  คร ูค.ศ.๒       กรรมการ 
 ๕.  นางสาวฉัตรวิตรา  ภูทองสุข  คร ูค.ศ.๑       กรรมการ 

๖.  นายกิจจา  บุพศิริ   คร ูค.ศ.๑       กรรมการ 
๗.  นางสาวณัฐนันท ์ ธีรปรียวัฒน์  คร ูค.ศ.๑       กรรมการ 
๘.  นางสาวเกษศิรา  หงษ์ศรีทอง  ครผูู้ช่วย          กรรมการ 
๙.  นางสาวปรัธยาน์ โพธิ์สาราช           นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
๑๐. นางสาวขนิษฐา  จันทะคัด  นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 

          ๑๑.  นางประกาย  พรหมจันทรา              คร ูค.ศ.๓          กรรมการและเลขานุการ  

๑.) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  มอบให้       
นายกิจจา  บุพศิริ เป็นหัวหน้า โดยมี  นางสาวสุภาณี พรหมเชษฐา และ นางสาวปรัธยาน์ โพธิ์สาราช เป็นผู้ช่วย  
ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

  ๑.๑  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการและกรอบ
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ๑.๒  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

  ๑.๓  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือทราบจุดเน้นหรือประเด็นปัญหาส าคัญที่โรงเรียนให้
ความส าคัญหรือก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน 

  ๑.๔  ศึกษากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดไว้ 
  ๑.๕  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและนักเรียนเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการจัดท าสาระ

ท้องถิ่น 
๑.๖  จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๑.๗  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

๒.) การวางแผนงานด้านวิชาการ  มอบ นางเย็นใจ  เคนทวาย เป็นหัวหน้า โดยมี นายกิจจา  บุพศิริ และ 
นางสาวฉัตรวิตรา  ภูทองสุข  เป็นผู้ช่วย  ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

๒.๑  วางแผนด าเนินงานในด้านแผนงานร่วมกับงานธุรการฝ่าย ประสานงานที่เกี่ยวข้องในฝ่าย ในการ
จัดท าแผนงานโครงการต่างๆ 

๒.๒  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ แผนปฏิบัติงาน ตามนโยบาย และงานเร่งด่วน 
๒.๓  จัดเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับนโยบายด้านวิชาการของโรงเรียน และงานด้านอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๒.๔  จัดท าแผนพัฒนางานวิชาการและแผนพัฒนาโรงเรียน 
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๓.)  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา มอบให้   นายกิจจา  บุพศิริ  เป็นหัวหน้า 
โดยมี  นางสาวเกษศิรา  หงษ์ศรีทอง และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ เป็นผู้ช่วย  ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

๓.๑  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรม และความถนัดของผู้เรียน 
๓.๒  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๓  ส ารวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียน ประสาน

กับกลุ่มบริหารงานบุคคลเพ่ือจัดสรรอัตราก าลัง 
๓.๔  วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร ส ารวจความต้องการ ความถนัดความสนใจร่วมกับกลุ่มงานแนะแนว 

เพ่ือจัดรายวิชาให้นักเรียนอย่างเหมาะสม 
๓.๕  จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง และติดตาม ควบคุมให้การด าเนินการตามตารางสอน

ให้ถูกต้อง ทั้งการเรียนและการสอน 
๓.๖  ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ 
๓.๗  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ   

๔.) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  มอบให้ นายกิจจา  บุพศิริ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวเกษศิรา  
หงส์ศรีทอง เป็นผู้ช่วย  ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

     ๔.๑  ประสานงานจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร  น า
หลักสูตรไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

     ๔.๒  ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือปรับปรุง  
หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  

     ๔.๓  ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการผลิตสื่อการเรียนการสอน การจัดหรือปรับปรุงแผนการจัด  การ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับโรงเรียน และนโยบายของโรงเรียน  

     ๔.๔  ควบคุมการใช้หนังสือประกอบการจัดการเรียนรู้ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงเรียน  
     ๔.๕  ด าเนินการให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีสื่อการสอน วัสดุฝึกที่ได้มาตรฐาน และจัดบรรยากาศ ทาง

วิชาการ  
    ๔.๖  ศึกษา วิเคราะห์แผนการเรียน การจัดรายวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ของ

นักเรียน และบุคลากรในกลุ่มสาระฯ  
    ๔.๗  วางแผน และด าเนินการให้มีการจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนตามโอกาส 15  
    ๔.๘  อ านวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศทางวิชาการให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
    ๔.๙  จัดกิจกรรมพัฒนาครู เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับครูอย่างต่อเนื่อง  
    ๔.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๕.)   การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มอบให้ นายกิจจา  บุพศิริ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวฉัตรวิตรา     

ภูทองสุข กับ นางสาวสุภาณี พรหมเชษฐา และ นางสาวขนิษฐา  จันทะคัด พร้อมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระฯ เป็นผู้ช่วย  ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
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๕.๑  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามสาระและหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
๕.๒  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 
๕.๓  จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ   
๕.๔  ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้สร้างองค์ความรู้จากสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ ตามความเหมาะสม 
๕.๕  จัดครูเข้าสอนตามโครงสร้างหลักสูตรให้ตรงกับความรู้ความสามารถ 
๕.๖  ตรวจ ติดตามแผนการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอนทุกคน 
๕.๗  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ   

๕.๗.๑ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และงานพัฒนาการเรียนการสอน   
๑.   เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                      (นางอุษณีย์  สุริยะเดช) 

        ๒.   เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               (นายรักพงษ์  เวียงพรมมา) 
         ๓.   เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(นายกิจจา    บุพศิริ) 
         ๔.   เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา              (นางปิยะวรรณ  คิดโสดา) 
        ๕.   เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (นายขจรศักดิ์   คนกล้า) 
         ๖.  เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                    (นายจิรพงษ์    เลิศล าหวาน) 
              ๗.   เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         (นายสุทธวัฒน์  วันสุทธะ) 
                ๘.   เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      (นายพรชัย  แก้วอัคฮาด) 

๕.๗.๒ ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ   

๖.)   การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
- งานวัดผล มอบให้ นายกิจจา  บุพศิริ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวเกษศิรา  หงส์ศรีทอง  เป็น

เจ้าหน้าที่วัดผล  ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
๖.๑  ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ ปฏิทินการวัดผลประเมินผลทั้งรายปีรายภาค ให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๖.๒  จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาเพ่ือเป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ 
๖.๓  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ด าเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
๖.๔  สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
๖.๕  จัดท าสารสนเทศผลการวัดและประเมินความรู้ คุณลักษณะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

สมรรถนะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๖.๖  ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ

ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาต่อยอดเป็นคลังข้อสอบครบทุกกลุ่มสาระฯ 
- งานทะเบียน มอบให้ นางสาวฉัตรวิตรา   ภูทองสุข เป็นหัวหน้า โดยมี นายกิจจา  บุพศิริ  เป็น

ผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
๖.๗  ศึกษาระเบียบการจัดท าทะเบียนนักเรียน จัดท าแผนงานทะเบียนอย่างเป็นระบบ 
๖.๘  ลงทะเบียนฐานข้อมูลนักเรียน ลงในโปรแกรม SGS 
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๖.๙  ด าเนินการออกหลักฐานการเรียน แบบต่างๆ ให้กับนักเรียน 
๖.๑๐ จัดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
๖.๑๑ ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารการย้ายเข้า-ออก ของนักเรียน 
๖.๑๒  รายงานการจบหลักสูตรของนักเรียน 
๖.๑๓  จัดท าแบบฟอร์ม แบบค าร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 
๖.๑๔  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  
- งาน DMC  มอบให้ นางสาวฉัตรวิตรา   ภูทองสุข เป็นหัวหน้า ปฏิบัตหิน้าท่ีดังนี ้
๖.๑๕  ลงทะเบียนฐานข้อมูลนักเรียน ในระบบ DMC 
๖.๑๖  ติดต่อประสานงาน และรายงานผล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  มอบให้ นางสาวณัฐนันท์  ธีรปรียวัฒน์ เป็นหัวหน้า   
๖.๑๗  ลงทะเบียนฐานข้อมูลนักเรียน ในระบบปัจจัยพ้ืนฐาน Sesa  (สารสนเทศ) 
๖.๑๘  ติดต่อประสานงาน และรายงานผล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๗.)   การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา มอบให้  นางสาวสุภาณี  พรหมเชษฐา เป็น
หัวหน้า โดยม ีนางอุษณีย์  สุริยะเดช เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

๗.๑  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ
สถานศึกษา 

๗.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโรงเรียน โดยเน้นการวิจัยในชั้นเรียน 
๗.๓  รวบรวมงานวิจัยในโรงเรียนให้เป็นระบบ 
๗.๔  ประเมินผล สรุปผล รายงานการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน 
๗.๕  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  

๘.)   การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  มอบให้ นางสาวสุภาณี  พรหมเชษฐา เป็นหัวหน้า โดยมี  
นางอุษณีย์  สุริยะเดช เป็นผู้ช่วย  ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

๘.๑  ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทั้งในและนอกสถานศึกษา 
๘.๒  จัดท าเอกสารรวบรวมเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคลากร องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษาอ่ืนๆ 
๘.๓  ประสานความร่วมมือ วางแผนกับสถานศึกษาอ่ืน องค์กร หน่วยงาน โดยส่งเสริมการใช้แหล่ง

เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
          ๘.๔  งานกิจกรรมในหลักสูตร / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

๑. งานลูกเสือ / เนตรนารี    (ครูประพจน์ อุ่นวิเศษ, ครูสุทธิพงษ์  สนสุวรรณ์) 
๒. งานบ าเพ็ญประโยชน์      (ครูสุทธิพงษ์  สนสุวรรณ์) 
๓. นักศึกษาวิชาทหาร         (ครูสุทธวัฒน์  วันสุทธะ) 
๔. กิจกรรมชุมนุม              (ครูสุทธิพงษ์  สนสุวรรณ์)  
- รวบรวมระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 



                         ค าสั่งโรงเรียนกุดเรือค าพิทยาคาร เร่ือง แต่งต้ังและก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕          
 

 หน้า ๗ 

 

     ๗ 

 
- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปฏิทินปฏิบัติงาน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานของ

กิจกรรม ชุมนุม ลูกเสือฯ 
- ก าหนดกลุ่มผู้เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา และระบบบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือฯ ลดเวลา

เรียน 
๘.๕ ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

๙.)   การนิเทศการศึกษา มอบให้ นางสุภาณี  พรหมเชษฐา เป็นหัวหน้า  โดยมี นางอุษณีย์  สุริยะเดช 
เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

๙.๑  ศึกษาขอบข่ายบทบาทหน้าที่เพ่ือจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนใน
โรงเรียน 

๙.๒  ก าหนดปฏิทินการนิเทศงาน โดยใช้รูปแบบอย่างหลากหลาย 
๙.๓  ร่วมวางแผน และเป็นคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
๙.๔  จัดท าเครื่องมือนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน 
๙.๕  ประเมินผลการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 
๙.๖  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ   

 ๑๐.)   การแนะแนว  มอบให้  นางประกาย  พรหมจันทรา เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวณัฐนันท์        
ธีรปรียวัฒน์ เป็นผู้ช่วย  ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

๑๐.๑  ด าเนินการและประสานงานแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทางวิชาการและ
วิชาชีพในโรงเรียน 

๑๐.๒  จัดหา และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาต่อและอาชีพ 
๑๐.๓  จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในเรื่องส่วนตัว สังคม การศึกษาและอาชีพ 
๑๐.๔  ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดหาทุนการศึกษาและด าเนินการในการพิจารณาจัดสรรทุน

ให้แก่นักเรียน 
๑๐.๕  ติดตามและประเมินผลระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน 
๑๐.๖  จัดท าระเบียบสะสมและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานักเรียน 
๑๐.๗  ติดตามผลของนักเรียนที่จบชั้น ม.๓ และ ม.๖ และจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
๑๐.๘  จัดท าข้อมูล กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
๑๐.๙  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

  ๑๑.)    การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  มอบให้  นายสุทธิพงษ์        
สนสุวรรณ เป็นหัวหน้า ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

๑๑.๑  วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมาย 
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๑๑.๒  ด าเนินการพัฒนางานตามแผน และติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุง

พัฒนาต่อเนื่อง 
๑๑.๓  จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องรองรับกับระบบการประกันคุณภาพ 
๑๑.๔  ประสานความร่วมมือกับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา สถาบัน เพ่ือประเมินคุณภาพ

การศึกษาทั้งภายในและภายนอก เพ่ือเป็นมาตรฐานในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๑๑.๕  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

๑๒.)    การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  มอบให้ นางสาวสุภาณี  พรหมเชษฐา เป็น
หัวหน้า ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

๑๒.๑ การศึกษา ส ารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
๑๒.๒ ส่งเสริมให้ชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ 
๑๒.๓ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
๑๒.๔ เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๑๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

๑๓.)    การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน มอบให้ นางสาวสุ
ภาณี  พรหมเชษฐา  เป็นหัวหน้า  ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

๑๓.๑  ประสานความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการร่วมกับชุมชน สถานศึกษาและ
องค์กรอื่นๆ 

๑๓.๒  ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ 
๑๓.๓  เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 
๑๓.๔  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

๑๔.)    การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา มอบให้ นายกิจจา  บุพศิริ เป็นหัวหน้า  โดยมี นางอุษณีย์  สุริยะเดชเป็นผู้ช่วย 
ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

     ๑๔.๑  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของ
ครอบ ครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  

      ๑๔.๒  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบัน อ่ืนที่จัดการศึกษา  

      ๑๔.๓  รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนจากสถาบันต่างๆ 
      ๑๔.๔ ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
๑๕.) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา   มอบให้ นายกิจจา  

บุพศิริ   เป็นหัวหน้า  โดยมี นางอุษณีย์  สุริยะเดช  เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
     ๑๕.๑  จัดระเบียบและแนวปฏิบัติด้านงานวิชาการ 

๑๕.๒  จัดท าค าสั่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการ 
 



                         ค าสั่งโรงเรียนกุดเรือค าพิทยาคาร เร่ือง แต่งต้ังและก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕          
 

 หน้า ๙ 

 

     ๙ 

 
๑๕.๓  จัดระบบ ส่งเสริม สนบัสนุน และอ านวยความสะดวก ในการบริหารด้านวิชาการ 
๑๕.๔  จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานทุกด้าน 
๑๕.๕  ลงทะเบียนและท าทะเบียนคุมหนังสือรับ-ส่ง หนังสือราชการกลุ่มงานวิชาการ 
๑๕.๖  บันทึก และจัดท ารายงานการประชุมของกลุ่มบริหารวิชาการ 
๑๕.๗  ประสานงาน แจ้งหนังสือเวียนต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๑๕.๘  ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  

๑๕.๘.๑  งานกิจกรรมในหลักสูตร/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑.  งานลูกเสือ / เนตรนารี (ครูสุทธิพงษ์ ) 
๒.  งานบ าเพ็ญประโยชน์  
๓.  นักศึกษาวิชาทหาร (ครูสุทธวัฒน์) 
๔.  ลดเวลาเรียน – เพ่ิมเวลารู้  (ครูสุทธิพงษ์) 
๕.  กิจกรรมชุมนุม  (ครูสุทธิพงษ์) 

- รวบรวมระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปฏิทินปฏิบัติงาน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานของกิจกรรม 

ชุมนุม ลูกเสือฯ 
- ก าหนดกลุ่มผู้เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา และระบบบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือฯ ลดเวลาเรียนฯ 
๑๕.๘.๒ โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง มอบให้ นางประกาย  พรหมจันทราเป็นหัวหน้า  

ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
๑. วางแผนการด าเนินงาน / จัดท าโครงการ 
๒. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ด าเนินการตามแผนงาน / โครงการ 
๔. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๕. รายงานผลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

๑๕.๘.๓ งานส ามะโนนักเรียน มอบให้ นางประกาย  พรหมจันทรา เป็นหัวหน้า ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
๑. ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจ และจัดท าส ามะโนผู้เรียน ที่จะเข้ารับ

บริการทางการศึกษาในเขตบริการของโรงเรียน 
๒. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการท าส ามะโนผู้เรียน เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. จัดท าแผนการจัดท าชั้นเรียนของแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพความ

พร้อมของโรงเรียน 
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 หน้า ๑๐ 
 

     ๑๐ 

 
          ๔. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

๑๕.๘.๔ งานธุรการวิชาการ มอบให้  นางสาวณัฐนันท์   ธีรปรียวัฒน์เป็นหัวหน้า ปฏิบัติหน้าที่
ดังนี้  

๑. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติด้านงานวิชาการ 
๒.จัดท าค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 
๓. จัดระบบ ส่งเสริม สนับสนนุ และอ านวยความสะดวก ในการบริหารด้านวิชาการ 
๔.  จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกใน

การปฏิบัติงานทุกด้าน 
๕.  ลงทะเบียนและจัดท าทะเบียนคุมหนังสือ รับ - ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มงานวิชาการ 

       ๖.  บันทึก และจัดท ารายงานการประชุมของกลุ่มบริหารวิชาการ 
๗.  ประสานงาน แจ้งหนังสือเวียนต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๘.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ   

๑๕.๘.๕ งานรับนักเรียน  มอบให้ นางสาวฉัตรวิตรา  ภูทองสุข เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวเกษ
ศิรา  หงษ์ศรีทอง  เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

๑. ก าหนดแผนการ ประสานงานร่วมมือกับชุมชน โรงเรียน และเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความ
เห็นชอบในการรับนักเรียนตามแผนก าหนด 

๒. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ในเขตพ้ืนที่บริการอย่างทั่วถึง 
๓. ด าเนินการรับนักเรียนตามปฏิทินที่ก าหนด  และส่งข้อมูลรายงานให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทราบ 
๔. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ   

 ๑๖.)    การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา มอบให้  นางอุษณีย์  สุริยะเดช   เป็น
หัวหน้าห้องสมุด ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

๑๖.๑  จัดหาหนังสือ เอกสาร วิทยาการวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับให้บริการแก่นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียน และ ชุมชนอย่างเพียงพอและทันสมัย  

๑๖.๒  ศึกษาการจัดระบบการเก็บข้อมูล ทะเบียนหนังสือ เอกสารประเภทต่าง ๆ ให้บริการยืม -คืน
หนังสือ ซ่อมบ ารุงเอกสารและสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  

๑๖.๓  พัฒนาห้องสมุด ทั้งการบริการบุคลากรในโรงเรียนและการให้บริการชุมชน  
๑๖.๔  ปรับปรุง พัฒนาห้องสมุดให้เป็นสถานที่ที่สามารถสร้างองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาที่มี คุณภาพ  
๑๖.๕  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียนและบุคคลในชุมชนรักการอ่านและการเรียนรู้ เช่น กิจกรรม

รัก การ อ่าน สัปดาห์ห้องสมุด แนะน าหนังสือ เป็นต้น 
๑๖.๖  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
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 หน้า ๑๑ 
 

     ๑๑ 

 

  ๑๗.)    การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  มอบให้ นางสาวฉัตรวิตรา  ภูทองสุข  เป็น
หัวหน้า  โดยมี นางอุษณีย์  สุริยะเดช เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

   ๑๗.๑  วางแผน จัด ควบคุมดูแล แก้ไขปัญหา และเป็นที่ปรึกษาในการใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่าย     
ภายในโรงเรียน ทั้งการใช้อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต วิทยุ โทรทัศน์  

    ๑๗.๒  พัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้ง
ส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์  

    ๑๗.๓  เป็นผู้จัดการระบบเครือข่าย และเว็บมาสเตอร์ของโรงเรียน  
    ๑๗.๔  ประสานร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา การใช้สื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพ่ือการจัด 

การเรียนการสอน และ พัฒนางานวิชาการกับบุคลากรภายในสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  และ
สถาบันอื่น  

๑๗.๕  ประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๑๗.๖  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

 
๒. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผน      ( Budgeting and Planning Department ) 

ฝ่ายบริหารงาน มอบให้ นายสุนิจ  แก้วตาบรรเจิด  รองผู้อ านวยการโรงเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบริหาร
กิจการ ของสถานศึกษาในฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  ปฏิบัติงานควบคุมก ากับ  ดูและเกี่ยวกับการ
บริหารงานงบประมาณและแผนงาน  โดยมี นางสมศรี   กุดนอก  เป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและ
แผนงาน  ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูและรับผิดชอบ  โดยมอบหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งนี้ทุกงานให้ผู้ปฏิบัติจัดท าแผนงาน / 
งานโครงการ / กิจกรรม  และปฏิทินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย  เป้าหมาย  และมาตรการโดยมีกรอบ
งานเป็นแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

ค. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผน 
๑.  นางสมศรี  กุดนอก         หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผน   ประธานกรรมการ 
๒.  นางอังคณาพร  สะตะ   คร ูค.ศ.๓       รองประธานกรรมการ 

          ๓.  นางสาววรารัตน์  เมฆราช              คร ูค.ศ.๑              กรรมการ 
          ๔.. นางสาวนาตยา  แก้วกัณหา              คร ูค.ศ.๑              กรรมการ 

๕. นางอรกัญญา  สอนถึง   พนักงานราชการ              กรรมการ 
๖. นางสาววิไลวรรณ  ดุมกลาง              นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
๗.  นางสาวเพ็ญประภา  นาเคน  คร ูค.ศ.๒             กรรมการและเลขานุการ 

๑.) การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แล้วแต่กรณี มอบให้ นางสมศรี กุดนอก  เป็นหัวหน้า  ปฏิบัติ
หน้าที่ดังนี้ 

๑.๑  การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
หรือเลขาธิการคระกรรการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 
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 หน้า ๑๒ 

 

     ๑๒ 

 
 
๑.๒  การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 
๑.๓  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
๑.๔  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
๑.๕  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๑.๖  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
๑.๗  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
๑.๘  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
๑.๙  การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
๑.๑๐  การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
๑.๑๑  การวางแผนพัสดุ 
๑.๑๒  การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน

งบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่
กรณี 

๑.๑๓  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
๑.๑๔  การจัดหาพัสดุ 
๑.๑๕  การควบคุมดูแล  บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
๑.๑๖  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
๑.๑๗  การเบิกเงินจากคลัง 
๑.๑๘  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน 
๑.๑๙  การน าเงินส่งคลัง 
๑.๒๐  การจัดท าบัญชีการเงิน 
๑.๒๑  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
๑.๒๒  การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน 
๑.๒๓  อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๒.) การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง การบริหารงานการเงิน  การบัญชี  มอบให้ นางอังคณาพร  สะตะ  เป็นหัวหน้า   
  ๒.๑  นางอังคณาพร  สะตะ   เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน  ปฎิบัติหน้าที่ดังนี้ 
   ๒.๑.๑  การท าหลักฐานการเงินและบัญชี 
   ๒.๑.๒  การเก็บรักษาเงินและเอกสารการเงิน 
   ๒.๑.๓  การใช้จ่ายเงิน 
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 หน้า ๑๓ 

 

     ๑๓ 

 
   ๒.๑.๔  งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   ๒.๑.๕  การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา (ตัวช้ีวัด
ที ่ ๙)  

๒.๑.๑๑  การเบิกเงินจากคลัง  (ตัวช้ีวัดที่  ๑๗) 
๒.๑.๑๒  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน  (ตัวช้ีวัดที่  ๑๘) 

   ๒.๑.๑๓  การน าเงินส่งคลัง  (ตัวช้ีวัดที่  ๑๙) 
   ๒.๑.๑๔  งานระบบ  E-Budget 
   ๒.๑.๑๕  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  (ตัวช้ีวัดที ่ ๑๖) 
   ๒.๑.๑๖  เงินประกันสัญญา 
   ๒.๑.๑๗  ใบส าคัญรองจ่าย 
   ๒.๑.๑๘  สัญญายืมเงิน /ทะเบียนคุมเงินยืม 
   ๒.๑.๑๙  ค่ารักษาพยาบาล 
   ๒.๑.๒๐  ค่าการศึกษาบุตร 
   ๒.๑.๒๑  รายงานการเดินทางไปราชการ 

๒.๓.๒๒  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
๒.๒  นางสาววรารัตน์  เมฆราช    เจ้าหน้าที่การบัญชี   ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

๒.๒.๑  การจัดท าบัญชีการเงิน  (ตัวช้ีวัดที่  ๒๐) 
   ๒.๒.๒  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  (ตัวช้ีวัดที่  ๒๑) 

๒.๒.๓  การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน  (ตัวช้ีวัดที่  ๒๒) 
๒.๒.๔  จัดท าบัญชีการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ  และเงินรายได้สถานศึกษาและหลักฐาน

อ่ืนๆ  ประกอบด้วย 
    ๒.๒.๔.๑  สมุดเงินสด 
    ๒.๒.๔.๒  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
    ๒.๒.๔.๓  ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
    ๒.๒.๔.๔  รายงานการรับ – จ่ายเงินงบประมาณ 
    ๒.๒.๔.๕  รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 
    ๒.๒.๑.๖  รายงานประเภทเงินคงเหลือ 
    ๒.๒.๑.๗  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
      

๒.๓  นางอรกัญญา   สอนถึง    ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่การเงิน   ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
    ๒.๓.๑  จัดท าสัญญาจ้าง  รายงานการจ้างครูอัตราจ้าง  และนักการภารโรง 
    ๒.๓.๒  งานประกันสังคม 
    ๒.๓.๓  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
    ๒.๓.๔  ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 

๒.๓.๕  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
    ๒.๓.๖  งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
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 หน้า ๑๔ 

 

     ๑๔ 

 
    ๒.๓.๗  งานส านักงาน 

 ๒.๓.๘  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
๓.) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มอบให้ นางสมศรี กุดนอก  เป็นหัวหน้า  ปฏิบัติ

หน้าที่ดังนี้ 
๓.๑  ควบคุมและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน 
๓.๒  การประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย 
๓.๓  ก ากับและติดตามการจัดท าแผนงบประมาณและบริหารงานงบประมาณ 
๓.๔  การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
๓.๕  รวบรวมข้อมูลระเบียบแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณ 
๓.๖  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
๓.๗  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
๓.๘  ก ากับและติดตามการจัดระบบควบคุมภายใน 
๓.๙  การสนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และบริหารทั่วไป 
๑๓.๑๐  หวัหน้าหน่วยพัสดุ 
๓.๑๑  ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกพัสดุ  และสั่งจ่ายพัสดุ 
๓.๑๒  อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๔.) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ มอบให้ นางสมศรี กุดนอก  เป็นหัวหน้า  ปฏิบัติ
หน้าที่ดังนี้ 

๔.๑  ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกพัสดุ  และสั่งจ่ายพัสดุ 
๔.๒  อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๕.) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มอบให้ นางสาววรารัตน์  เมฆราช   เจ้าหน้าที่การบัญชี   
ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

- จัดท าบัญชีการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ  และเงินรายได้สถานศึกษาและหลักฐานอ่ืนๆ  
ประกอบด้วย 
   ๕.๑  สมุดเงินสด 
   ๕.๒  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
   ๕.๓  ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
   ๕.๔  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
   ๕.๕  ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
   ๕.๖  รายงานการรับ – จ่ายเงินงบประมาณ 
   ๕.๗  รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 
   ๕.๘  รายงานประเภทเงินคงเหลือ 
   ๕.๙  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 หน้า ๑๕ 

 

     ๑๕ 

 

๖.) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ มอบให ้นางอรกัญญา   สอนถึง    ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่การเงิน   ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
  ๖.๑  จัดท าสัญญาจ้าง  รายงานการจ้างครูอัตราจ้าง  และนักการภารโรง 
  ๖.๒  งานประกันสังคม 
  ๖.๓  รายงานการเดินทางไปราชการ 
  ๖.๔  งานประกันชีวิตนักเรียน 
  ๖.๕  เลขานุการฝ่าย 
  ๖.๖  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๗.) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ มอบให้ นางสมศรี กุดนอก  เป็น
หัวหน้า  ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

๗.๑  ควบคุมและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน 
๗.๒  การประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย 
๗.๓  ก ากับและติดตามการจัดท าแผนงบประมาณและบริหารงานงบประมาณ 
๗.๔  การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
๗.๕  รวบรวมข้อมูลระเบียบแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณ 
๗.๖  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
๗.๗  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
๗.๘  ก ากับและติดตามการจัดระบบควบคุมภายใน 
๗.๙  การสนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และบริหารทั่วไป 
๗.๑๐  หวัหน้าหน่วยพัสดุ 
๗.๑๑  ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกพัสดุ  และสั่งจ่ายพัสดุ 
๗.๑๒  อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๘.) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มอบให้ นางสมศรี กุดนอก  เป็นหัวหน้า  ปฏิบัติ
หน้าที่ดังนี้ 

๘.๑  ควบคุมและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน 
๘.๒  การประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย 
๘.๓  ก ากับและติดตามการจัดท าแผนงบประมาณและบริหารงานงบประมาณ 
๘.๔  การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
๘.๕  รวบรวมข้อมูลระเบียบแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณ 
๘.๖  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
๘.๗  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
๘.๘  ก ากับและติดตามการจัดระบบควบคุมภายใน 
๘.๙  การสนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และบริหารทั่วไป 
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 หน้า ๑๖ 
 

     ๑๖ 

 
๘.๑๐  หวัหน้าหน่วยพัสดุ 
๘.๑๑  ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกพัสดุ  และสั่งจ่ายพัสดุ 
๘.๑๒  อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๙.) การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา มอบให้                
นางสาวเพ็ญประภา  นาเคน และ นางสาววิไลวรรณ  ดุมกลาง เป็นผู้ช่วย เป็นเจ้าหน้าที่แผนงานปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
   ๙.๑  เจ้าหน้าที่แผนงานและควบคุมภายใน 
   ๙.๒  การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ 
   ๙.๓  การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก  สพฐ. 
   ๙.๔  การอนุมัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
   ๙.๕  การขอโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   ๙.๖  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   ๙.๗  การตรวจสอบติดตามและรายงานผลการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
   ๙.๘  การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
   ๙.๙  ก ากับติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
   ๙.๑๐  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๐.) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา มอบให้ นางสาวเพ็ญประภา  นาเคน เป็นเจ้าหน้าที่
แผนงาน  ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
   ๑๐.๑  เจ้าหน้าที่แผนงานและควบคุมภายใน 
   ๑๐.๒  การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แล้วแต่กรณี  (ตัวช้ีวัดที ่ ๑) 
   ๑๐.๓  การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง  (ตัวช้ีวัดที ่ ๒) 
   ๑๐.๔  การอนุมัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  (ตัวช้ีวัดที่  ๓) 
   ๑๐.๕  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  (ตัวช้ีวัดที่  ๔) 
   ๑๐.๖  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  (ตัวช้ีวัดที่  ๕) 
   ๑๐.๗  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  (ตัวช้ีวัดที่  ๖) 

๑๐.๘  การตรวจสอบติดตามและรายงานผลการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ (ตัวช้ีวัดที่  ๗) 
   ๑๐.๘  การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
   ๑๐.๑๐  ก ากับติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
   ๑๐.๑๑  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  (ตัวช้ีวัดที่  ๘) 

๑๐.๑๒  การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (ตัวช้ีวัดที่  ๑๐) 
๑๐.๑๓  งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

   ๑๐.๑๔  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๑.) การวางแผนพัสดุ การบริหารงานพัสดุ  มอบให้  นางสมศรี  กุดนอก  เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
โดยมี นางสาวนาตยา  แก้วกันหา เป็นผู้ช่วย    
   



                         ค าสั่งโรงเรียนกุดเรือค าพิทยาคาร เร่ือง แต่งต้ังและก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕          
 

 หน้า ๑๗ 

 

     ๑๗ 

 
๑๑.๑  นางสมศรี  กุดนอก    เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

   ๑๑.๑.๑  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ  (ตัวช้ีวัดที่  ๑๕) 
   ๑๑.๑.๒  การตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุ 
   ๑๑.๑.๓  การวางแผนพัสดุ  (ตัวช้ีวัดที่  ๑๑) 
   ๑๑.๑.๔  การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่
ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขากระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานแล้วแต่กรณี  (ตัวช้ีวัดที่  ๑๒) 
   ๑๑.๑.๕  ก ากับและติดตามการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหา
พัสดุ 
   ๑๑.๑.๖  ประสานงานให้บริการกับเจ้าหน้าที่พัสดุ  ในการจัดซื้อ - จัดจ้าง  และเบิกจ่าย
พัสดุ 
   ๑๑.๑.๗  ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ 
   ๑๑.๑.๘  ก ากับติดตามการจัดท าบัญชีวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สินของพัสดุ 
   ๑๑.๑.๙  จัดท าประมาณการค่าเสื่อมสภาพ วัสดุและสินทรัพย์ 
   ๑๑.๑.๑๐  ตรวจสอบการจัดท าการจัดซื้อ - จัดจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์  E-GP 
   ๑๑.๑.๑๑  จัดเก็บข้อมูลและรักษาข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสม 
   ๑๑.๑.๑๒  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๑.๒  นางสาวนาตยา   แก้วกันหา  เจ้าหน้าที่พัสดุ  โดยมี  นางอรกัญญา  สอนถึง  และ 
นางสาวกนกพร  อุ่นมะดี  เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
   ๑๑.๒.๑  การก าหนดรูปแบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
   ๑๑.๒.๒  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือจัดท าและจัดหาพัสดุ (ตัวช้ีวัดที่  ๑๓) 
   ๑๑.๒.๓  จัดท าทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษาให้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็น
ระบบและง่ายต่อการตรวจสอบ 
   ๑๑.๒.๔  การจัดซื้อ-จัดจ้าง 
   ๑๑.๒.๕  การจัดหาพัสดุ  (ตัวช้ีวัดที่  ๑๔) 

๑๑.๒.๖  จัดท ารายงานเสนอการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ  ครุภัณฑ์  และการขนย้าย  จัดวาง  
จัดตั้งพัสดุครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   ว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   ๑๑.๒.๗  ท าหน้าที่เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ให้กับฝ่ายหรือหมวดต่างๆ และควบคุมการใช้งาน
ให้ถูกต้องโดยเน้นความประหยัดเป็นส าคัญ 
   ๑๑.๒.๘  งานตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
   ๑๑.๒.๙  บริการพัสดุครุภัณฑ์แก่ครูและบุคลากรของสถานศึกษาตามสมควรและสิทธิที่พึง
จะได้รับตามหน้าที่ของงานหรือสายงาน 
   ๑๑.๒.๑๐  ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชีก่อนที่จะน าเสนอเพ่ือ
เบิกจ่ายในการจัดซื้อและการจัดจ้าง 
 



                         ค าสั่งโรงเรียนกุดเรือค าพิทยาคาร เร่ือง แต่งต้ังและก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕          
 

 หน้า ๑๘ 

 

     ๑๘ 

 
   ๑๑.๒.๑๑  จัดท าบัญชีการยืม   การส่งคืน  และการชดใช้พัสดุครุภัณฑ์ของผู้ที่ยืมไปกรณี
เกิดความเสียหาย 
   ๑๑.๒.๑๒  จัดท าการจัดซื้อ-จัดจ้างระบบ  อิเล็กทรอนิกส์  E-GP 
   ๑๑.๒.๑๓  งานที่ราชพัสดุ 
   ๑๑.๒.๑๔  จัดท าทะเบียนสินทรัพย์  ทะเบียนควบคุมพัสดุ  ครุภัณฑ์ของสถานศึกษาให้เป็น
หมวดหมู่อย่างเป็นระบบ 
   ๑๑.๒.๑๕  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๒.) การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างท่ีใช้เงิน
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี 
มอบให้ นางสาวนาตยา   แก้วกันหา  เจ้าหน้าที่พัสดุ  โดยมี  นางสาวกนกพร  อุ่นมะดี  เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
   ๑๒.๑  การก าหนดรูปแบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
   ๑๒.๒  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือจัดท าและจัดหาพัสดุ 
   ๑๒.๓  จัดท าทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษาให้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ
และง่ายต่อการตรวจสอบ 
   ๑๒.๔  การจัดหาพัสดุ 

๑๒.๕  จัดท ารายงานเสนอการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ  ครุภัณฑ์  และการขนย้าย  จัดวาง  
จัดตั้งพัสดุครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  
๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๑๒.๖  ท าหน้าที่เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ให้กับฝ่ายหรือหมวดต่างๆ และควบคุมการใช้งานให้
ถูกต้องโดยเน้นความประหยัดเป็นส าคัญ 
   ๑๒.๗  งานตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
   ๑๒.๘  บริการพัสดุครุภัณฑ์แกค่รูและบุคลากรของสถานศึกษาตามสมควรและสิทธิที่พึงจะ
ได้รับตามหน้าที่ของงานหรือสายงาน 
   ๑๒.๙  ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชีก่อนที่จะน าเสนอเพ่ือเบิกจ่าย
ในการจัดซื้อและการจัดจ้าง 
   ๑๒.๑๐  จัดท าบัญชีการยืม   การส่งคืน  และการชดใช้พัสดุครุภัณฑ์ของผู้ที่ยืมไปกรณีเกิด
ความเสียหาย 
   ๑๒.๑๑  จัดท าการจัดซื้อ-จัดจ้างระบบ  อิเล็กทรอนิกส์  E-GP 
   ๑๒.๑๒  งานที่ราชพัสดุ 
   ๑๒.๑๓  จัดท าทะเบียนสินทรัพย ์ ทะเบียนควบคุมพัสดุ  ครุภัณฑ์ของสถานศึกษาให้เป็น
หมวดหมู่อย่างเป็นระบบ 
   ๑๒.๑๔  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๓.) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ มอบให้ นางสมศรี  กุดนอก    
เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

๑๓.๑  การจัดซื้อจัดจ้าง 
   ๑๓.๒  การจัดท าบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 
 



                         ค าสั่งโรงเรียนกุดเรือค าพิทยาคาร เร่ือง แต่งต้ังและก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕          
 

 หน้า ๑๙ 

 

     ๑๙ 

 
   ๑๓.๓  การปรับซ่อมและบ ารุงรักษาพัสดุ 
   ๑๓.๔  การตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุ 
   ๑๓.๕  การวางแผนพัสดุ 
   ๑๓.๖  ก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน
งบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขากระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แล้วแต่กรณี 
   ๑๓.๗  ก ากับและติดตามการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหา
พัสดุ 
   ๑๓.๘  ประสานงานให้บริการกับเจ้าหน้าที่พัสดุ  ในการจัดซื้อ - จัดจ้าง  และเบิกจ่ายพัสดุ 
   ๑๓.๙  ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ 
   ๑๓.๑๐  ก ากับติดตามการจัดท าบัญชีวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สินของพัสดุ 
   ๑๓.๑๑  จัดท าประมาณการค่าเสื่อมสภาพ วัสดุและสินทรัพย์ 
   ๑๓.๑๒  ตรวจสอบการจัดท าการจัดซื้อ - จัดจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์  E-GP 
   ๑๓.๑๓  จัดเก็บข้อมูลและรักษาข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสม 
   ๑๓.๑๔  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๔.) การจัดหาพัสดุ มอบให้ นางสมศรี  กุดนอก    เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
๑๔.๑  การจัดซื้อจัดจ้าง 

   ๑๔.๒  การจัดท าบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 
   ๑๔.๓  การปรับซ่อมและบ ารุงรักษาพัสดุ 
   ๑๔.๔  การตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุ 
   ๑๔.๕  การวางแผนพัสดุ 
   ๑๔.๖  ก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน
งบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขากระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แล้วแต่กรณี 
   ๑๔.๗  ก ากับและติดตามการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหา
พัสดุ 
   ๑๔.๘  ประสานงานให้บริการกับเจ้าหน้าที่พัสดุ  ในการจัดซื้อ - จัดจ้าง  และเบิกจ่ายพัสดุ 
   ๑๔.๙  ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ 
   ๑๔.๑๐  ก ากับติดตามการจัดท าบัญชีวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สินของพัสดุ 
   ๑๔.๑๑  จัดท าประมาณการค่าเสื่อมสภาพ วัสดุและสินทรัพย์ 
   ๑๔.๑๒  ตรวจสอบการจัดท าการจัดซื้อ - จัดจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์  E-GP 
   ๑๔.๑๓  จัดเก็บข้อมูลและรักษาข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสม 
   ๑๔.๑๔  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๕.) การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ มอบให้ นางสมศรี  กุดนอก    เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

๑๕.๑  การจัดซื้อจัดจ้าง 
 



                         ค าสั่งโรงเรียนกุดเรือค าพิทยาคาร เร่ือง แต่งต้ังและก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕          
 

 หน้า ๒๐ 
 

     ๒๐ 

 
   ๑๕.๒  การจัดท าบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 
   ๑๕.๓  การปรับซ่อมและบ ารุงรักษาพัสดุ 
   ๑๕.๔  การตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุ 
   ๑๕.๕  การวางแผนพัสดุ 
   ๑๕.๖  ก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน
งบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขากระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แล้วแต่กรณี 
   ๑๕.๗  ก ากับและติดตามการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหา
พัสดุ 
   ๑๕.๘  ประสานงานให้บริการกับเจ้าหน้าที่พัสดุ  ในการจัดซื้อ - จัดจ้าง  และเบิกจ่ายพัสดุ 
   ๑๕.๙  ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ 
   ๑๕.๑๐  ก ากับติดตามการจัดท าบัญชีวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สินของพัสดุ 
   ๑๕.๑๑  จัดท าประมาณการค่าเสื่อมสภาพ วัสดุและสินทรัพย์ 
   ๑๕.๑๒  ตรวจสอบการจัดท าการจัดซื้อ - จัดจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์  E-GP 
   ๑๕.๑๓  จัดเก็บข้อมูลและรักษาข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสม 
   ๑๕.๑๔  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๖.) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน มอบให้  นางสาววรารัตน์  เมฆราช    เจ้าหน้าที่การบัญชี   
ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

- จัดท าบัญชีการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ  และเงินรายได้สถานศึกษาและหลักฐานอ่ืนๆ  
ประกอบด้วย 

    ๑๖.๑  สมุดเงินสด 
    ๑๖.๒  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
    ๑๖.๓  ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
    ๑๖.๔  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
    ๑๖.๕  ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
    ๑๖.๖  รายงานการรับ – จ่ายเงินงบประมาณ 
    ๑๖.๗  รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 
    ๑๖.๘  รายงานประเภทเงินคงเหลือ 
    ๑๖.๙  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑๗.) การเบิกเงินจากคลัง มอบให ้ นางอังคณาพร  สะตะ   เป็นเจ้าหน้าที่การการเงิน ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
   ๑๗.๑  การท าหลักฐานการเงินและบัญชี 
   ๑๗.๒  การเก็บรักษาเงินและเอกสารการเงิน 
   ๑๗.๓  การใช้จ่ายเงิน 
   ๑๗.๔  งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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 หน้า ๒๑ 
 

     ๒๑ 

 
๑๗.๕  การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา     

(ตัวช้ีวัดที๙่)  
๑๗.๖  การเบิกเงินจากคลัง  (ตัวช้ีวัดที่  ๑๗) 
๑๗.๗  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน  (ตัวช้ีวัดที่  ๑๘) 

   ๑๗.๘  การน าเงินส่งคลัง  (ตัวช้ีวัดที่  ๑๙) 
   ๑๗.๙  งานระบบ  E-Budget 
   ๑๗.๑๐  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  (ตัวช้ีวัดที ่ ๑๖) 
   ๑๗.๑๑  เงินประกันสัญญา 
   ๑๗.๑๒  ใบส าคัญรองจ่าย 
   ๑๗.๑๓  สัญญายืมเงิน /ทะเบียนคุมเงินยืม 
   ๑๗.๑๔  ค่ารักษาพยาบาล 
   ๑๗.๑๕  ค่าการศึกษาบุตร 
   ๑๗.๑๖  รายงานการเดินทางไปราชการ 

๑๗.๑๗  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

๑๘.) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน มอบให้ นางสาววรารัตน์  เมฆราช    เจ้าหน้าที่การ
บัญชี   ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

- จัดท าบัญชีการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ  และเงินรายได้สถานศึกษาและหลักฐานอ่ืนๆ  
ประกอบด้วย 
    ๑๘.๑  สมุดเงินสด 
    ๑๘.๒  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
    ๑๘.๓  ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
    ๑๘.๔  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
    ๑๘.๕  ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
    ๑๘.๖  รายงานการรับ – จ่ายเงินงบประมาณ 
    ๑๘.๗  รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 
    ๑๘.๘  รายงานประเภทเงินคงเหลือ 
    ๑๘.๙  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๙.) การน าเงินส่งคลัง มอบให้  นางอังคณาพร  สะตะ   เป็นเจ้าหน้าที่การการเงิน 
๒๐.) การจัดท าบัญชีการเงิน มอบให้ นางสาววรารัตน์  เมฆราช    เจ้าหน้าที่การบัญชี   ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

- จัดท าบัญชีการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ  และเงินรายได้สถานศึกษาและหลักฐานอ่ืนๆ  
ประกอบด้วย 
    ๒๐.๑  สมุดเงินสด 
    ๒๐.๒  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
    ๒๐.๓  ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
    ๒๐.๔  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
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 หน้า ๒๒ 

 

     ๒๒ 

 
    ๒๐.๕  ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
    ๒๐.๖  รายงานการรับ – จ่ายเงินงบประมาณ 
    ๒๐.๗  รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 
    ๒๐.๘  รายงานประเภทเงินคงเหลือ 
    ๒๐.๙  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๒๑.) การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน มอบให้ นางสาววรารัตน์  เมฆราช    เจ้าหน้าที่การ
บัญชี   ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

- จัดท าบัญชีการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ  และเงินรายได้สถานศึกษาและหลักฐานอ่ืนๆ  
ประกอบด้วย 

    ๒๑.๑  สมุดเงินสด 
    ๒๑.๒  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
    ๒๑.๓  ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
    ๒๑.๔  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
    ๒๑.๕  ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
    ๒๑.๖  รายงานการรับ – จ่ายเงินงบประมาณ 
    ๒๑.๗  รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 
    ๒๑.๘  รายงานประเภทเงินคงเหลือ 
    ๒๑.๙  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๒๒.) การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียนและรายงาน มอบให้ นางสาววรารัตน์    เมฆราช    
เจ้าหน้าที่การบัญชี   ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

- จัดท าบัญชีการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ  และเงินรายได้สถานศึกษาและหลักฐานอ่ืนๆ  
ประกอบด้วย 
    ๒๒.๑  สมุดเงินสด 
    ๒๒.๒  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
    ๒๒.๓  ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
    ๒๒.๔  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
    ๒๒.๕  ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
    ๒๒.๖  รายงานการรับ – จ่ายเงินงบประมาณ 
    ๒๒.๗  รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 
    ๒๒.๘  รายงานประเภทเงินคงเหลือ 
    ๒๒.๙  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 หน้า ๒๓ 

 

     ๒๓ 

 
 

๓.  ฝ่ายบริหารงานบุคคล   ( Human Resources Department ) 
 มอบให้ นายสุนิจ   แก้วตาบรรเจิด  รองผู้อ านวยการโรงเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบริหารกิจการของ
สถานศึกษาในฝ่ายบริหารงานบุคคล  ปฏิบัติงานควบคุมก ากับ  ดูและเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล     มอบให้    
นางชุติมา พร้อมวงศ์   เป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารกิจการของสถานศึกษาในฝ่าย
บุคลากร ปฏิบัติงานควบคุมก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบ โดยมีหน้าที่
ปฏิบัติงานทั้งนี้ทุกงานให้ผู้ปฏิบัติจัดท าแผนงาน/ งาน / โครงการ / กิจกรรม และปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้อง
กับนโยบาย เป้าหมาย และมาตรการโดยมีกรอบงานเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

ง. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๑.  นางชุติมา  พร้อมวงศ์         หัวหน้าฝ่ายบุคคล    ประธานกรรมการ 
๒.  นายรักพงษ ์ เวียงพรมมา                 คร ูค.ศ.๑                 รองประธานกรรมการ 

          ๓.  นางสาวศิลตา  เนตมหา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
๔.  นางปิยะวรรณ  คิดโสดา  คร ูค.ศ.๒             กรรมการและเลขานุการ 

 ๑.)  การวางแผนอัตราก าลัง มอบให้  นางปิยะวรรณ  คิดโสดา  เป็นหัวหน้า ปฏิบัติหนา้ที่ดังนี้ 
    ๑.๑  วิเคราะห์ วางแผน อัตราก าลังคน ให้ศึกษาภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในโรงเรียน แล้วจัดท า
แผนอัตราก าลังตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.  
    ๑.๒  การก าหนดต าแหน่ง ให้จัดท าภาระงานของข้าราชการครู โดยน าแผนอัตราก าลังมาก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการครูในโรงเรียน  ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 
    ๑.๓  การเลื่อนต าแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครู ให้ด าเนินการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
ขอเลื่อนวิทยฐานะ ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขต าแหน่ง ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิม โดยการประเมินแล้วส่งค าขอต่างๆ ไปยัง
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 

 ๒.) การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบให้  นางปิยะวรรณ  คิดโสดา  
เป็นหัวหน้า ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
    ๒.๑  วิเคราะห์ วางแผน อัตราก าลังคน ให้ศึกษาภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในโรงเรียน แล้วจัดท า
แผนอัตราก าลังตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.  
    ๒.๒  การก าหนดต าแหน่ง ให้จัดท าภาระงานของข้าราชการครู โดยน าแผนอัตราก าลังมาก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการครูในโรงเรียน  ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 
    ๒.๓  การเลื่อนต าแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครู ให้ด าเนินการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
ขอเลื่อนวิทยฐานะ ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขต าแหน่ง ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิม โดยการประเมินแล้วส่งค าขอต่างๆ ไปยัง
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 

  ๓.) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  มอบให้ นางปิยะวรรณ  คิดโสดา เป็นหัวหน้า และคณะกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นคราวๆ ไปปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
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 หน้า ๒๔ 

 

     ๒๔ 

 
 
   ๓.๑  ด าเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุ การสอบแข่งขันการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด  
    ๓.๒ การจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงการคลัง 
หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ก าหนด ส่วนกรณีใช้เงินรายได้ของโรงเรียนให้ด าเนินการ
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่โรงเรียนก าหนด 
    ๓.๓  การแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครู ให้เสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิส่วนการบรรจุแต่งตั้งให้รายงานข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดท าทะเบียนประวัติต่อไป 
    ๓.๔  การบรรจุกลับ / รับข้าราชการ กรณีออกจากราชการ (มาตรา ๖๔) ไปแล้ว และมิใช่ออกจาก
ราชการระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ ให้เสนอค าขอไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 
๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
     กรณีออกจากราชการ (มาตรา ๖๕) ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ยื่นเรื่องขอกลับข้าราชการตามเวลาที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดแต่ไม่เกิน ๔ ปี 
     กรณีออกจากราชการเพ่ือรับราชการทหารตามกฎหมาย (มาตรา๖๖) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับ
ราชการภายในก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร 
     กรณีลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (มาตรา ๖๗) สมัครเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ เสนอ
เรื่องไปยัง ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ได้รับมอบพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง 
    ๓.๕  การรักษาราชการแทน และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ถ้ามีรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา แต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษา
ราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเสนอข้าราชการครูที่เหมาะสมให้ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน ตามมาตรา  
๕๔ 

 ๔.) การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มอบให้            
นางปิยะวรรณ  คิดโสดา  เป็นหัวหน้า ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
    ๔.๑  วิเคราะห์ วางแผน อัตราก าลังคน ให้ศึกษาภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในโรงเรียน แล้วจัดท า
แผนอัตราก าลังตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.  
    ๔.๒  การก าหนดต าแหน่ง ให้จัดท าภาระงานของข้าราชการครู โดยน าแผนอัตราก าลังมาก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการครูในโรงเรียน  ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 
  ๕.)    การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน มอบให้ นายรักพงษ์ เวียงพรมมา เป็นหัวหน้า และ
หัวหน้ากลุ่มสาระและรองหัวหน้ากลุ่มสาระ เป็นผู้ช่วย  ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
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 หน้า ๒๕ 

 

     ๒๕ 

 
   ๕.๑  การเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ 
โดยพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน กรณีไม่สั่งเลื่อน ต้องชี้แจงเหตุผลให้ทราบ ส่วนกรณีเลื่อน
เงินเดือนกรณีพิเศษที่ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่  ให้รายงานไปยังเขตพ้ืนที่ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
      ๕.๒  การเลื่อนเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตายอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยแจ้งชื่อ
ผู้ตายไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี แล้วจึงสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ประโยชน์ต่อ
การค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
    ๕.๓  การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างและลูกจ้างชั่วคราว มอบให้  นางปิยะวรรณ  คิดโสดา  เป็นหัวหน้า  
และให้หัวหน้ากลุ่มสาระและรองหัวหน้ากลุ่มสาระ เป็นผู้ช่วย 
     กรณีใช้เงินงบประมาณ ให้ด าเนินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง หรือ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ก าหนดกรณีใช้เงินสถานศึกษา ให้สถานศึกษาก าหนดภายใต้หลักเกณฑ์
และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 
      ๕.๔  การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีการจ่ายเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ มอบให้    นายรักพงษ์  
เวียงพรมมา เป็นหัวหน้า  ให้ด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
      ๕.๕  เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน ให้ด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด มอบให้ 
นายรักพงษ์  เวียงพรมมา เป็นหัวหน้า 
 ๖.)    การลาทุกประเภท มอบให้  นางสาวศิลตา  เนตมหา  เป็นหัวหน้า 
 ๗.)    การประเมินผลการปฏิบัติงาน มอบให้  นายรักพงษ์  เวียงพรมมา เป็นหัวหน้า   

 ๘.)  การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ มอบให้  นางชุติมา  พร้อมวงศ์ โดยมี นางสาวศิลตา  
เนตมหา  เป็นผู้ช่วย  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานเป็นคณะท างาน  ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
     ๘.๑.  กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้
ได้ข้อเท็จจริง โดยความยุติธรรมว่าเห็นสมควรส่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน หรือให้ยุติเรื่องเป็น
กรณีๆ ไป ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนให้ข้อเท็จจริง 
     ๘.๒.  กรณีความผิดวินัยร้ายแรง ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกฎ ก.ค.ศ. แล้วน าเสนอผลต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลงโทษ  
ปลดออก หรือไล่ออก ตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วรายงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
     ๘.๓.  การอุทธรณ์ กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ยื่นอุทธรณ์ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
     กรณีความผิดร้ายแรง ให้ยื่นอุทธรณ์ ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
     ๘.๔.  การเสริมสร้างการป้องกันและกระท าผิดวินัย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นแบบอย่างที่
ดี ฝึกอบรม ชี้แนะให้ความรู้ สร้างเจตคติ จิตส านึกและพฤติกรรมของผู้ใต้คับบัญชา พร้อมทั้งหมั่นสังเกต ตรวจสอบ
ดูแลเอาใจใส่และป้องกันขจัดเหตุ เพ่ือมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
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 หน้า ๒๖ 
 

     ๒๖ 

 

 ๙.)  การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน มอบให้  นางชุติมา  พร้อมวงศ์ โดยมี 
นางสาวศิลตา  เนตมหา  เป็นผู้ช่วย  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานเป็นคณะท างาน  ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
     ๙.๑.  กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้
ได้ข้อเท็จจริง โดยความยุติธรรมว่าเห็นสมควรส่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน หรือให้ยุติเรื่องเป็น
กรณีๆ ไป ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนให้ข้อเท็จจริง 
     ๙.๒.  กรณีความผิดวินัยร้ายแรง ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกฎ ก.ค.ศ. แล้วน าเสนอผลต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลงโทษ  
ปลดออก หรือไล่ออก ตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วรายงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
     ๙.๓.  การอุทธรณ์ กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ยื่นอุทธรณ์ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
     กรณีความผิดร้ายแรง ให้ยื่นอุทธรณ์ ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
     ๙.๔.  การเสริมสร้างการป้องกันและกระท าผิดวินัย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นแบบอย่างที่
ดี ฝึกอบรม ชี้แนะให้ความรู้ สร้างเจตคติ จิตส านึกและพฤติกรรมของผู้ใต้คับบัญชา พร้อมทั้งหมั่นสังเกต ตรวจสอบ
ดูแลเอาใจใส่และป้องกันขจัดเหตุ เพ่ือมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 

 ๑๐.) การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ มอบให้  นางชุติมา  พร้อมวงศ์ โดยมี 
นางสาวศิลตา  เนตมหา  เป็นผู้ช่วย  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานเป็นคณะท างาน  ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
     ๑๐.๑.  กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ให้ได้ข้อเท็จจริง โดยความยุติธรรมว่าเห็นสมควรส่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน หรือให้ยุติเรื่อง
เป็นกรณีๆ ไป ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนให้ข้อเท็จจริง 
     ๑๐.๒.  กรณีความผิดวินัยร้ายแรง ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกฎ ก.ค.ศ. แล้วน าเสนอผลต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลงโทษ  
ปลดออก หรือไล่ออก ตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วรายงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
     ๑๐.๓.  การอุทธรณ์ กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ยื่นอุทธรณ์ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
     กรณีความผิดร้ายแรง ให้ยื่นอุทธรณ์ ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
     ๑๐.๔.  การเสริมสร้างการป้องกันและกระท าผิดวินัย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นแบบอย่าง
ที่ด ีฝึกอบรม ชี้แนะให้ความรู้ สร้างเจตคต ิจิตส านึกและพฤติกรรมของผู้ใต้คับบัญชา พร้อมทั้งหมั่นสังเกต ตรวจสอบ
ดูแลเอาใจใส่และป้องกันขจัดเหตุ เพ่ือมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
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 หน้า ๒๗ 

 

     ๒๗ 

 

 ๑๑.)  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ มอบให้  นางชุติมา  พร้อมวงศ์ โดยมี นางสาวศิลตา  เนตมหา  
เป็นผู้ช่วย  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานเป็นคณะท างาน  ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
     ๑๑.๑.  กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ให้ได้ข้อเท็จจริง โดยความยุติธรรมว่าเห็นสมควรส่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน หรือให้ยุติเรื่อง
เป็นกรณีๆ ไป ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนให้ข้อเท็จจริง 
     ๑๑.๒.  กรณีความผิดวินัยร้ายแรง ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกฎ ก.ค.ศ. แล้วน าเสนอผลต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลงโทษ  
ปลดออก หรือไล่ออก ตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วรายงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
     ๑๑.๓.  การอุทธรณ์ กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ยื่นอุทธรณ์ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
     กรณีความผิดร้ายแรง ให้ยื่นอุทธรณ์ ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
     ๑๑.๔.  การเสริมสร้างการป้องกันและกระท าผิดวินัย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นแบบอย่าง
ที่ด ีฝึกอบรม ชี้แนะให้ความรู้ สร้างเจตคต ิจิตส านึกและพฤติกรรมของผู้ใต้คับบัญชา พร้อมทั้งหมั่นสังเกต ตรวจสอบ
ดูแลเอาใจใส่และป้องกันขจัดเหตุ เพ่ือมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 

 ๑๒.) การออกจากราชการ มอบให้  นางปิยะวรรณ  คิดโสดา เป็นหัวหน้า ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
     ๑๒.๑  การลาออกจากราชการ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา พิจารณาอนุญาตของครูผู้ช่วย ครู 
แล้วรายงานไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ๑๒.๒  การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือไม่ผ่านการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้น ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเข้ารับการ
อบรมอย่างเข้มข้น ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ หากไม่ผ่านให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาให้ออกจากราชการ 
แล้วรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ๑๒.๓  การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป ให้สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครู
ผู้ช่วย คร ูหากปรากฏขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา สั่งให้ออกจากราชการ แล้วรายงานไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา   
    ๑๒.๔  การให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา สั่งพักราชการ กรณีถูก
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา (เว้นแต่ได้กระท าผิด
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ) แล้วรายงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ๑๒.๕  การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการหรือเหตุทดแทน หรือให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด ในกรณีต่างๆ ดังนี้ 
     ๑ กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ าเสมอ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเนื่อง 
จากการเจ็บป่วย หากเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้รายงานการออกจากราชการ ไปยังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
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 หน้า ๒๘ 

 

     ๒๘ 

 
     ๒ กรณีไม่ปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ปฏิบัติ
ราชการตามความประสงค์ท่ีสมัครใจออกจากราชการ แล้วรายงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ๓ กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครู แล้วผู้อ านวยการ
สถานศึกษารายงานการออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ๔ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป สงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ เมื่อมีเหตุอันควร เขตพ้ืนที่
การศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา มีมติเห็นว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้
ออกจากราชการ 
      ๕ กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตน
ไม่เหมาะสม ให้ส่งเรื่องไปยัง เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา หากไม่ปรากฏให้ยุติเรื่องที่สถานศึกษา 
     ๑๒.๖ กรณีมลทินมัวหมอง ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หากเห็น
ว่ามีเหตุอันควรสงสัย ให้ส่งเรื่องยัง เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
     ๑๒.๗ กรณีได้รับโทษจ าคุก โดยค าสั่งของศาลหรือโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกใน
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกราชการเพ่ือรับบ าเหน็จ
บ านาญ เหตุทดแทน แล้วรายงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๓.)  การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ มอบให้ นางสาวศิลตา  เนตมหา  เป็นหัวหน้า  
  โรงเรียนท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  ๒  ฉบับ เก็บ
โรงเรียน  ๑  ฉบับ ส่งไปเก็บที่เขตพ้ืนที่การศึกษา  ๑  ฉบับ และให้เปลี่ยนแปลงการบันทึกข้อมูลลงให้เป็นปัจจุบัน 
ส่วนการขอแก้ไข วัน เดือน ปี ให้ด าเนินการเริ่มต้นที่โรงเรียน โดยแนบสูติบัตร ทะเบียนราษฎร์ หลักฐานการศึกษา 
น าเสนอเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอขออนุมัติแก้ไขต่อ ก.ค.ศ. ต่อไป 
 
 ๑๔.)  การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
มอบให้  นายรักพงษ์  เวียงพรมมา เป็นหัวหน้า  ให้ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เห็นสมควรขอพระราชทาน 
ด าเนินการตามเวลาที่ก าหนด พร้อมจัดท าทะเบียนผู้ได้รับ และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

 ๑๕.) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มอบให้             
นางปิยะวรรณ  คิดโสดา  เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวศิลตา  เนตมหา  เป็นผู้ช่วย และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นคราวๆ ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
    ๑๕.๑  จัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
    ๑๕.๒  ร่วมวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์โรงเรียนกับทุกฝ่าย 
    ๑๕.๓ สรุปและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เสนอผู้บริหาร
โรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
    ๑๕.๔  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑๖.) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบให้  นางชุติมา  พร้อมวงศ์ เป็นหัวหน้า โดยมี  นางสาว
ศิลตา  เนตมหา  เป็นผู้ช่วย และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคราวๆ ไปปฏิบัติหน้าที ่ดังนี้ 
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 หน้า ๒๙ 

 

     ๒๙ 

 
    ๑๖.๑  ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 
    ๑๖.๒  จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากร
จากภายนอก 
    ๑๖.๓  ปฏิบัติภารกิจตามขอบข่ายภาระงาน เช่น เยี่ยมไข้ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ 
อ่ืนๆ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและทันต่อเหตุการณ์ 
    ๑๖.๔  จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อประชาสัมพันธ์ 
    ๑๖.๕  สรุปผลการด าเนินการประจ าปี รายงานต่อผู้บริหารเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
    ๑๖.๖  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑๗.) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ มอบให้  นางสาวศิลตา  เนตมหา เป็น
หัวหน้า    หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานเป็นคณะกรรมการ  ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
     ๑๗.๑ ใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
 ๑๘.) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบให้ 
นางสาวศิลตา  เนตมหา  เป็นหัวหน้า 
     ๑๘.๑  การพัฒนา ก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฐมนิเทศแก่
ข้าราชการคร ูโดยแจ้งภาระงาน คุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ วิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ฯลฯ 
ก ากับตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 
       ๑๘..๒  การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ (มาตรา ๗๙) ให้ศึกษา วิเคราะห์ สภาพภาระงาน
ความ ต้องการจ าเป็นแล้วก าหนดหลักสูตรในการพัฒนาด าเนินการติดตามประเมินพร้อมกับรายงานไปยังเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
      ๑๘..๓  การพัฒนาก่อนเลื่อนต าแหน่ง (มาตรา ๘๐) ให้ศึกษา วิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะ
ต าแหน่งแล้วด าเนินการเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ เจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      ๑๘..๔  การพัฒนากรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ (มาตรา ๕๕) ให้ด าเนินการตาม ก.ค.ศ. 
ก าหนด แล้วรายงานไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ๑๘..๕ การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
     ๑๘..๖ Tepe Online 
 ๑๙.) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต มอบให้ นางสาวศิลตา  เนตมหา  เป็นหัวหน้า 
     ๑๙.๑  การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ มอบให้ นางสาวศิลตา  เนตมหา  เป็นหัวหน้า 
ให้ผู้ขอมีบัตรกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง น าเสนอเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมจัดท าทะเบียนคุม
ไว้ด้วย 
      ๑๙.๒ งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาต
ลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯลฯ ให้ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  มอบให้  นางสาวศิลตา  เนตมหา  เป็นหัวหน้า 
     ๑๙.๓ ลงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  มอบให้ นางสาวศิลตา  เนตมหา 
เป็นหัวหน้า 
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 หน้า ๓๐ 
 

     ๓๐ 

 
     ๑๙.๔ การไปราชการ มอบให้  นางสาวศิลตา  เนตมหา  เป็นหัวหน้า 
 ๒๐.) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น มอบให้ นางสาวศิลตา  เนตมหา  เป็นหัวหน้า 
     ๒๐.๑  การพัฒนา ก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฐมนิเทศแก่
ข้าราชการคร ูโดยแจ้งภาระงาน คุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ วิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ฯลฯ 
ก ากับตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 
       ๒๐.๒  การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ (มาตรา ๗๙) ให้ศึกษา วิเคราะห์ สภาพภาระงาน
ความ ต้องการจ าเป็นแล้วก าหนดหลักสูตรในการพัฒนาด าเนินการติดตามประเมินพร้อมกับรายงานไปยังเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
      ๒๐.๓  การพัฒนาก่อนเลื่อนต าแหน่ง (มาตรา ๘๐) ให้ศึกษา วิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะ
ต าแหน่งแล้วด าเนินการเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ เจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      ๒๐.๔  การพัฒนากรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ (มาตรา ๕๕) ให้ด าเนินการตาม ก.ค.ศ. 
ก าหนด แล้วรายงานไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ๒๐.๕ การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
     ๒๐.๖ Tepe Online 
 

๔.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป         ( General Administrative Department ) 

 มอบให้ นายสุนิจ  แก้วตาบรรเจิด   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารกิจการของ
สถานศึกษาในฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานควบคุมก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานบริหารงานทั่วไป 
โดยมี นายประพจน์  อุ่นวิเศษ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบ โดยมี
หน้าที่ปฏิบัติงานทั้งนี้ทุกงานให้ผู้ปฏิบัติจัดท าแผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม และปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้
สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และมาตรการโดยมีกรอบงานเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

จ. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบริหารทั่วไป 
๑.  นายประพจน์  อุ่นวิเศษ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวกษมล  ศรีเทพ                    คร ูค.ศ.๓                 รองประธานกรรมการ 

          ๓.  นายธรรมนูญ  พรหมดา              คร ูค.ศ.๒              กรรมการ 
 ๔.  นายอรมรัตน์  ศรีพรงาม  คร ูค.ศ.๑       กรรมการ 
 ๕.  นายไชยยา  ศรีบุญเรือง  พนักงานราชการ       กรรมการ 

๖.  นางสาวกนกพร  ฐานทนดี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์      กรรมการ 
๗.  นางสาวสวุรรณา  วรรณศรี  เจ้าหน้าที่ธุรการ       กรรมการ 
๘.  นายช านาญ  เจริญชัย   นักการภารโรง       กรรมการ 
๙.  นายจันทะคาด  อุ่นวิเศษ  นักการภารโรง       กรรมการ 

          ๑๐. นายจิรพงษ์  เลิศล าหวาน            คร ูค.ศ.๓                    กรรมการและเลขานุการ 
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 หน้า ๓๑ 
 

     ๓๑ 

 

๑.) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ มอบให้ นายอรมรัตน์  ศรีพรงาม เป็นหัวหน้า 
โดยมี นางสาวสุวรรณา วรรณศรี และ นางสาวกนกพร ฐานทนดี เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

 ๑.๑ พัฒนาระบบงาน ส่งเสรมิ จัดระบบงานอย่างรอบด้านและหลากหลายทั้งภายในและภายนอก 
 ๑.๒ รายงานข้อมูลสารสนเทศ/การให้บริการข้อมูล/เผยแพร่ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก 
 ๑.๓ ก ากับนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และน าผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
 ๑.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา มอบให้นายจิรพงษ์  เลิศล าหวาน เป็นหัวหน้า 
โดยมีนายธรรมนูญ  พรหมดาและนางสาวกนกพร ฐานทนดี เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

๒.๑ วางแผนประสานงานและด าเนินการจัดหาคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง และ 
จัดหาคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน 

๒.๒ รวบรวมข้อมูล จัดท า ท าเนียบศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครองและรายงานผลงานที่เกิดจากการ
ด าเนินการของชมรมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง 

๒.๓ อ านวยความสะดวกและวางแผนจัดระบบในการมีส่วนร่วมและด าเนินงานของชมรมศิษย์เก่า 
ครูและผู้ปกครองรวมทั้งองค์กรต่างๆ 

๒.๔ ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร 
สถานศึกษา 

๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมสร้างสายใยเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง 
และนักเรียนในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน 

๒.๖ จัดการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครอง คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนตาม 
ความเหมาะสม 

๒.๗ ประสานเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิ 
ปัญญาในท้องถิ่น 

๒.๘ สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรระดับ 
สถานศึกษา 

๒.๙ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๓.) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา มอบให้ นายประพจน์  อุ่นวิเศษ เป็นหัวหน้า โดยมี          

นายอรมรัตน์  ศรีพรงาม และนางสาวกนกพร  ฐานทนดี เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
๓.๑ วิเคราะห์/สังเคราะห์สภาพจริงในปัจจุบันและสภาพความจ าเป็นของโรงเรียน 
๓.๒ ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมอย่างหลากหลายเพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผน

กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี/โครงการ/งาน/กิจกรรมตามล าดับขั้นตอนและเป็นทียอมรับ 

๓.๓ ก ากับ ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบและและประเมินผลและน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
๓.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 หน้า ๓๒ 

 

     ๓๒ 

 
๔.) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน มอบให้ นายประพจน์  อุ่นวิเศษ เป็นหัวหน้า โดยมี   
นายอรมรัตน์  ศรีพรงาม และ นางสาวกนกพร ฐานทนดี เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

๔.๑ รวบรวมนโยบายระดับต่างๆที่เกี่ยวข้องและรวบรวมแผนการพัฒนาคุณภาพ /แผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาค้นคว้า 

๔.๒ ก าหนดกระบวนการประเมินผล/กระบวนการวิจัย 
๔.๓ รายงานผลการประเมิน /การวิจัย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
๔.๔ ก ากับ ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบและและประเมินผลและน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
๔.๕ น าผลการขับเคลื่อนผลการประเมิน/วิจัยไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕.) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร มอบให้ นายประพจน์  อุ่นวิเศษ เป็นหัวหน้า โดยมี
นายอรมรัตน์  ศรีพรงาม และนางสาวกนกพร ฐานทนดี เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

๕.๑ จัดท าแผนภูมิการบริหารจัดการโรงเรียน 
 ๑ ท าการวิเคราะห์/สังเคราะห์การจัดท าแผนภูมิการบริหารจัดการโรงเรียนและรวบรวม

กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ  ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
 ๒ ด าเนินการการแบบมีส่วนร่วมจัดท าแผนภูมิบริหารจัดการโรงเรียนที่สอดคล้องกับ สพม., 

สพฐ, กระทรวง 
 ๓ มีการก าหนดงาน รายละเอียดขอบข่ายงาน /ภารกิจ/การพรรณนางาน/คู่มือโรงเรียน๖.๒ 

ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการมอบหมายงาน 
 ๔ จัดท าค าสั่ง บันทึกข้อความ  บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ การมอบหมายงานที่เป็นลายลักษณ์

อักษร 

  ๕ ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๖ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นรายบุคคล/มี

การรายงายผลการปฏิบัติงานหรือรายงานผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) 
 ๕.๒ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

๖.) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  มอบให้ นายประพจน์  อุ่นวิเศษ เป็นหัวหน้า โดยมี         
นายอรมรัตน์ ศรีพรงาม , นางสาวสุวรรณา วรรณศรี และ นางสาวกนกพร ฐานทนดี เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบดังนี้ 

๖.๑ ด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุ่มบริหารทั่วไป 
๖.๒ จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
๖.๓ จัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปีของกลุ่มบริหารทั่วไป 
๖.๔ จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มบริหารทั่วไป 
๖.๕ ด าเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุของกลุ่มบริหารทั่วไป 
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 หน้า ๓๓ 

 

     ๓๓ 

 
๖.๖ จัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไป 
๖.๗ สรุปผลการด าเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารทั่วไป รายงานผู้ช่วยผู้อ านวยการ/รอง

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปเพื่อน าเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๖.๘ ด าเนินงานกิจกรรม ๕ ส. ของกลุ่มบริหารทั่วไป  
๖.๙ จัดส านักงานให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๕ ส ขั้นพ้ืนฐาน 

ในส านักงานที่โรงเรียนก าหนด 
๖.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๗.) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มอบให้ นายอรมรัตน์  ศรีพรงาม เป็นหัวหน้า โดยมี   นางสาว
สุวรรณา วรรณศรี และ นางสาวกนกพร ฐานทนดี เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
    ๗.๑ จัดท าโครงสร้างงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๗.๒ ส่งเสริมและพัฒนาในงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๗.๓ ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมหรือการกระจายงานระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ครอบคลุมการ
ใช้เครือข่ายและพ้ืนที่บริการในโรเรียน 
  ๗.๔ จัดระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเป็นเครือข่ายส าหรับบริการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
งาน/ห้อง/ชั้นเรียนและภายนอกโรงเรียน 
  ๗.๕ มีการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัยก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ 

     ๗.๖ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๘.)  การด าเนินงานธุรการ มอบให้นายอรมรัตน์ ศรีพรงาม เป็นหัวหน้า โดยมีนางสาวสุวรรณา วรรณศรี
และนางสาวกนกพร ฐานทนดี เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

 ๘.๑ ก าหนดโครงสร้าง/แผนภูมิการบริหารงานธุรการโรงเรียน ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ  บริการ/
การจัดการ และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานธุรการ และจัดส านักงานธุรการให้มีความเหมาะสมและ
ปลอดภัย 
    ๘.๒ จัดท าทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการหรือหลักฐานเอกสารอ่ืนให้ถูกต้องตามระเบียบ  น า
เทคโนโลยีมาจัดการให้การปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว ในงานสารบรรณ  สามารถตรวจสอบ/ตรวจค้นหรือติดตาม
หลักฐานได้สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา 
    ๘.๓ จัดท าเอกสารหลักฐาน เอกสารการโต้ตอบตามระบบ/ขั้นตอน/วิธีการโดยระบบ e-office  และ
จัดเก็บหนังสือราชการหรือหลักฐานอ่ืนถูกต้องตามระเบียบสารบรรณพร้อมให้บริการและเป็นที่ยอมรับ ตรวจสอบได ้
    ๘.๔ รวบรวมแนวปฏิบัติ  ก าหนดขั้นตอน/ระเบียบ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเก็บรักษาและท าลายหนังสือ
ราชการและหลักฐานอื่น   
    ๘.๕  ด าเนินการเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการและเอกสารอ่ืนถูกต้องตามระเบียบสารบรรณ
ให้สามารถค้นหาหนังสือราชการและหลักฐานเอกสารอ่ืนทั้งสภาพเก็บรักษาปัจจุบันและท าลาย 
    ๘.๖ รายงานผลการเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการและหลักฐานเอกสารอ่ืนอย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอน/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ 
    ๘.๗ ประเมินผลการด าเนินงานธุรการระดับโรงเรียน /คณะกรรมการ/ภายนอกพร้อมทั้งวิเคราะห์ผล
การประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
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 หน้า ๓๔ 

 

     ๓๔ 

 
  ๘.๘ จัดหา Hard Wear และ Soft Wear รองรับการปฏิบัติงานส านักงานตามระบบ 
   ๘.๙ ด าเนินการตามงานส านักงานตามระบบ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่า 

๘.๑๐ บันทึกการประชุมกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน การประชุมประจ าเดือนของบุคลากรและ
จัดท ารายงานการประชุมเสนอผู้บริหารสถานศึกษาทุกครั้งที่มีการประชุม 

๘.๑๑ บันทึกการบริการโรงเรียนกับชุมชน อ านวยความสะดวก บริการผู้มาติดต่อราชการ 
๘.๑๒ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๙.)   การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
     ๙.๑ งานจัดภูมิทัศน์และอาคารสถานที่   
มอบให้ นายประพจน์  อุ่นวิเศษ  เป็นหัวหน้า โดยมีนายจิรพงษ์ เลิศล าหวาน,นายธรรมนูญ  พรหมดา    

นายไชยยา  ศรีบุญเรือง,นายช านาญ เจริญชัย,นายจันทะคาด อุ่นวิเศษ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้ 

๑ วางแผนก าหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ  

๒ วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพ่ือเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 
และอาคารประกอบ เชน หองเรียน หองบริการ หองพิเศษให้เพียงพอ กับการใช้บริการของโรงเรียน 

๓ จัดซื้อ จัดหาโตะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน หองบริการห้องพิเศษ 
ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลาจัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในที่ ที่ใช้งานไดสะดวก
ใชงานไดทันท ี

๔ จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแตงอยางสวยงาม เปนระเบียบ ประตูหนาตางอยูในสภาพดี 
ดูแลสีอาคารตางๆ ให้เรียบร้อยมีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ 

๕ ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซอมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ โตะ เกาอ้ี และอ่ืน ๆใหอยู
ในสภาพที่เรียบรอย 

๖ ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน หองน้ า หองสวม ใหสะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน 
๗ ติดตาม ดูแลให้ค าแนะน าใน การใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษา

ทรัพยสินสมบัติของโรงเรียน 
๘ ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจ าหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 
๙ ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยน าข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณและ 

ความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน 
๑๐ อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แกบุคคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอ่ืน ๆ จัดท าสถิติการ

ให้บริการและรวบรวมข้อมูลA 
๑๑ ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
๑๒ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   ๙.๒  งานกิจกรรม ๕ ส  มอบให้ นายธรรมนูญ  พรหมดา เป็นหัวหน้า โดยมีนายไชยยา ศรีบุญเรือง,
นายช านาญ เจริญชัย   และ นายจันทะคาด อุ่นวิเศษ เป็นผู้ช่วย  

๑ ก าหนดนโยบายเป้าหมายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรม ๕ ส 
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 หน้า ๓๕ 

 

     ๓๕ 

 
๒ ก าหนดแผนแม่บท ในการด าเนินกิจกรรม ๕ ส 
๓ แต่งตั้งคณะท างานหรืออนุกรรมการด าเนินกิจกรรม ๕ ส ตามความเหมาะสม 
๔ ก าหนดวิธี ปฏิบัติหลักเกณฑ์ต่างๆและออกค าสั่งที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม ๕ ส 
๕ พิจารณาให้ ความเห็นชอบมาตรฐาน ๕ ส  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในเรื่องต่าง

เช่นมาตรฐานวัสดุอุปกรณและเครื่องใช้ส านักงานฯลฯตลอดจนสนับสนุนให้ระดับมาตรฐานสูงขึ้น 
๖ แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบและก าหนดให้มีการตรวจติดตามภายในพ้ืนที่เพ่ือประสานความคืบหน้าของ

การด าเนินกิจกรรม ๕ ส 
๗ ประชุมทบทวนการท า ๕ ส ตามก าหนดการที่วางแผนไวเพ่ือให้เห็นว่าการปฏิบัติงานยังมี 

ประสิทธิภาพดี 
๘ ควบคุมก ากับด ูแลติดตามประเมินผลและปรับปรุงแกไขเพ่ือให้กิจกรรม ๕ ส พัฒนาอย่าง 

ตอเนื่อง 
๙ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

    ๙.๓ งานไฟฟ้า – น้ าประปา  มอบให้ นายไชยยา  ศรีบุญเรือง เป็นหัวหน้า โดยมี นายประพจน์      
อุ่นวิเศษ และ นัการภารโรง เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

๑ จัดท าโครงการและงบประมาณสนับสนุนงานสาธารณูปโภคไฟฟ้า - น้ าประปาให้เพียงพอ 
๒ กับดูแล รักษา ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ให้เกิดความปลอดภัยและประสานงานกับหน่วยงาน 

ภายนอก 
๓ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ไฟฟ้า ประปา ให้ใช้งานได้สะดวก ตลอดเวลาและเพียงพอต่อความ

ต้องการ 
๔ จัดท าป้าย แนะน าวิธีใช้ การรักษาความสะอาด บันทึกสถิติการใช้ 
๕ ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
๖ สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

    ๙.๔  งานปรับปรุง – ซ่อมแซมอาคารสถานที่ มอบให้ นายไชยยา  ศรีบุญเรือง เป็นหัวหน้า โดยมี  
นายประพจน์ อุ่นวิเศษ และ นัการภารโรง เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

๑ จัดและวางผังอาคารต่าง ๆ ตกแต่งอาคารให้สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีแสงสว่าง 
เพียงพอจัดผู้รับผิดชอบ ดูแลอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีป้ายแสดงการใช้งานทั้งใน
และ นอกห้องเรียน มีป้ายชื่ออาคาร มีสารสนเทศประจ าอาคาร 

๒ จัดสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกอาคารเรียนให้เอ้ืออ านวย สนับสนุน ส่งเสริม ต่อกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

๓ จัดห้องเรียน อาคารเรียนให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน และให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โรงเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๔ จัดห้องบริการและห้องพิเศษให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 
๕ วางระบบการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง อาคารเรียน เรื่องประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า ระบบประปา 

โทรศัพท ์เครื่องอ านวยความสะดวกตามความจ าเป็นให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัย ใช้งานได้ดี 
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 หน้า ๓๖ 
 

     ๓๖ 

 
๖ จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานบริหารอาคารและอาคารอเนกประสงค์ 
๗ ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
๘ สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ๙.๕ งานบ้านพักครู  
มอบให้ นายไชยยา  ศรีบุญเรือง เป็นหัวหน้า โดยมีนายอรมรัตน์ ศรีพรงาม และ นักการภารโรง เป็นผู้ช่วย 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
  ๑ ส ารวจสภาพบ้านพักครูส่วนกลางเสมอ ซ่อมบ ารุงให้มีสภาพใช้งานได้ดี เป็นปัจจุบัน 
   ๒ ท าข้อมูล สถิติผู้พักอาศัยบ้านพักส่วนกลางให้เป็นปัจจุบัน 
   ๓ จัดบุคลากรเข้าพักอาศัยตามความจ าเป็นด้วยความยุติธรรม 
   ๔ จัดท าโครงการความสะอาดให้บ้านพักครูส่วนกลางมีสภาพดี สะอาดสวยงามแก่ผู้พบเห็นเสมอ 
   ๕ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๐.) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง  ยุบ  รวมหรือเลิกสถานศึกษา มอบให้ นายประพจน์  
อุ่นวิเศษ เป็นหัวหน้า โดยมีนายอรมรัตน์  ศรีพรงาม และนางสาวกนกพร ฐานทนดี เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบดังนี้  
    ๑๐.๑ รวบรวมกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและแนวปฏิบัติ 
    ๑๐.๒ ส ารวจข้อมูลเพ่ือวางแผนเกี่ยวกับการตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษาเป็นไปตามกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ ระเบียบและแนวปฏิบัติ 
  ๑๐.๓ ด าเนินการด้วยการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและแนวปฏิบัติ 
  ๑๐.๔ น าเสนอข้อมูล/หลักฐานเอกสาร/ข้อคิดเห็นตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและแนวปฏิบัติ 
  ๑๐.๕ จัดกิจกรมอย่างหลากหลายเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพทั้งในและนอกพ้ืนที่
บริการ 
  ๑๐.๖ รายงานผลการด าเนินการตามขั้นตอน/วิธีการตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษาให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา/กรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและพิจารณาตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและแนว 
  ๑๐.๗ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๑.) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  
มอบให้ นายจิรพงษ์  เลิศล าหวาน เป็นหัวหน้า โดยมีนายธรรมนูญ พรหมดาและนางสาวกนกพร ฐาน

ทนดี เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
    ๑๑.๑ รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน/หน่วยงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยทั้งใน
เขตและนอกเขตพ้ืนที่บริการ 
    ๑๑.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย 
  ๑๑.๓ ก าหนดแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรมการประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 
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 หน้า ๓๗ 

 

     ๓๗ 

 
๑๑.๔ ด าเนินการด้วยการมีส่วนร่วมตามแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรมการประสานงาน

การศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยอย่างหลากหลาย 
  ๑๑.๕ ด าเนินการประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
  ๑๑.๖ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๒.) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มอบให้ นายประพจน์  อุ่นวิเศษ เป็นหัวหน้า โดยมีนายจิรพงษ์  
เลิศล าหวาน และ นางสาวกนกพร ฐานทนดี เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
    ๑๒.๑ รวบรวมกฎหมาย นโยบาย ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
    ๑๒.๒ ก าหนดแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรมการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
    ๑๒.๓ ด าเนินการด้วยการมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายและความต้องการจ าเป็น 
  ๑๒.๔ รายงานผลการด าเนินการมีส่วนร่วมการะดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  ๑๒.๕ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีไดร้ับมอบหมาย 

๑๓.) การทัศนศึกษา มอบให้ นางสาวกษมล ศรีเทพ เป็นหัวหน้า โดยมีนายจิรพงษ์  เลิศล าหวาน และ
นางสาวกนกพร ฐานทนดี เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
  ๑๓.๑ รวบรวมและจัดท าเอกสารเพ่ือถือปฏิบัติ/ให้การบริการตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบและ
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการทัศนศึกษา 
  ๑๓.๒ ด าเนินการด้วยการมีส่วนร่วม ก าหนด/จัดท าแผน/โครงการ/งาน/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร 
    ๑๓.๓ รายงานผลการทัศนศึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 
  ๑๓.๔ นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลเพ่ือไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 

 ๑๓.๕ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๔.) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา มอบให้นายอรมรัตน์  ศรีพรงาม เป็นหัวหน้า โดยมีนายจิรพงษ์ 
เลิศล าหวาน และ นางสาวกนกพร ฐานทนดี เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

๑๔.๑ จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
๑๔.๒ เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
๑๔.๓ เผยแพร่ข่าวสาร เกียรติคุณและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับชุมชน 
๑๔.๔ ด าเนินการให้มีและใช้สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการบ ารุงรักษา 
๑๔.๕ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 
๑๔.๖ ให้การบริการเสียงตามสายโดยประสานงานร่วมกับงานโสตทัศนศึกษา 
๑๔.๗ จัดท าเอกสารคู่มือนักเรียนและวารสาร เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
๑๔.๘ ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
๑๔.๙ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 หน้า ๓๘ 

 

     ๓๘ 

 

๑๕.) การส่งเสริม  สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา มอบให้ นายจิรพงษ์ เลิศล าหวาน เป็นหัวหน้า โดยมีนายธรรมนุญ พรหมดาและ
นางสาวกนกพร ฐานทนดี เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
    ๑๕.๑ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
  ๑๕.๒ จัดท าแผนงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 
  ๑๕.๓ ด าเนินการด้วยการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา การแนะน า การส่งเสริม การ
สนับสนุน การประสานความร่วมมืออย่างมีประสิทธิผล/ปรากฏเป็นรูปธรรม 
  ๑๕.๔ นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 

 ๑๕.๕ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๖.) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การรายงานผลการปฏิบัติงาน มอบให้     
นายจิรพงษ์ เลิศล าหวาน เป็นหัวหน้า โดยมีนายธรรมนุญ พรหมดา และนางสาวกนกพร  ฐานทนดี เป็นผู้ช่วย       
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
    ๑๖.๑ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานราชการ/องค์กรส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
  ๑๖.๒ จัดท าแผนงานโครงการ/งาน/กิจกรรมเกี่ยวกับการประสานราชการกับภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น 
  ๑๖.๓ ด าเนินการด้วยการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผล/ปรากฏชัดเป็นรูปธรรม 
  ๑๖.๔ นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 

๑๖.๕ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๗.) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน มอบให้ นางสาวกษมล  ศรีเทพ เป็นหัวหน้า โดยมี    
นายอรมรัตน์  ศรีพรงาม และนางสาวกนกพร ฐานทนดี เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
   ๑๗.๑ จัดท าแผนงาน / โครงการ งบประมาณ ประจ าปีของกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   ๑๗.๒ ก ากับ ดูแล งานโครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไปให้ด าเนินไปตามแผนที่ก าหนดและ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   ๑๗.๓ นิเทศ ติดตาม ให้ค าแนะน าแก่บุคลากรในสายงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน           
/โครงการ 
   ๑๗.๔ สรุปและประเมินผล พร้อมรายงานผลการด าเนินงานตามงาน / โครงการ ของกลุ่มงานกิจการ
นักเรียนต่อผู้บริหารโรงเรียน 
   ๑๗.๕ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๘.) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน มอบให้ นายประพจน์  
อุ่นวิเศษ เป็นหัวหน้า โดยมี นายอรมรัตน์  ศรีพรงาม และนางสาวกนกพร ฐานทนดี เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบดังนี้ 
    ๑๘.๑ จัดตั้งคณะกรรมการงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
    ๑๘.๒ ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมในการก าหนด/จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานฯ 
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     ๓๙ 

 
    ๑๘.๓ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ กาพัฒนาตน การพัฒนาผู้ร่วมงานและการพัฒนางาน 
    ๑๘.๔ ด าเนินการแบบมีส่วนร่วม/คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานตนเอง ผู้ร่วมงานอย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
    ๑๘.๕ น าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ/การพิจารณาความดีความชอบ/การประเมินวิทยฐานะ/อื่นๆ 

๑๘.๖ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑๙.)  งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มอบให้  นางสาวกษมล  ศรีเทพ  เป็นหัวหน้า โดยมีนางสาวสุวรรณา วรรณศรี และ นางสาว

กนกพร ฐานทนดี เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
๑๙.๑  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกุดเรือค าพิทยา

คาร 
๑๙.๒ รวบรวม ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๑๙.๓ ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑๙.๔ สนับสนุนข้อมูล รับทราบ หรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษา ด าเนินงาน

จัดประชุม 
๑๙.๕ จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบด าเนินการหรือถือ

ปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
๑๙.๖ ประสาน การด าเนินงานตามมติการประชุมเรื่องการอนุมัติ  อนุญาต สั่งการ เร่งรัด การ

ด าเนินการ และรายงานผลการด าเนินงานแก่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
๑๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒๐.)  งานก ากับดูแลลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  
มอบให้ นายไชยยา  ศรีบุญเรือง เป็นหัวหน้า โดยมีนายประพจน์  อุ่นวิเศษ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความ

รับผิดชอบดังนี้ 
๒๐.๑ จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับนักการภารโรง  
๒๐.๒ มอบหมายงานประจ าและงานอ่ืน ๆ แก ่นักการภารโรง  
๒๐.๓ ควบคุม ดูแล สนับสนนุการปฏิบัติงานนั้นให้ประสบผลส าเร็จ 
๒๐.๔ ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ เพ่ือการปฏิบัติงานของนักการภารโรง  
๒๐.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้สวัสดิการและช่วยเหลือนักการภารโรง ด้วยความยุติธรรม 
๒๐.๖ ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
๒๐.๗ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒๑.) งานรักษาความปลอดภัยในอาคารสถานที่   
มอบให้ นายอรมรัตน์  ศรีพรงาม  เป็นหัวหน้า โดยมี นายไชยยา ศรีบุญเรือง และ   นางสาวกนกพร   

ฐานทนดี เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
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     ๔๐ 

 
  ๒๑.๑ ก าหนดระเบียบ/แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและร่วมวางแผนในการด าเนินงาน
ป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของทางราชการ 
  ๒๑.๒ จัดท าตารางการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบรักษาความ
ปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร ในการรักษาทรัพย์สินของราชการตลอดปีการศึกษา 
  ๒๑.๓ มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 

๒๑.๔ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบและรายงานการรักษาความปลอดภัยเป็นประจ า 
๒๑.๕ มีการน าผลไปใช้ฝึกอบรมวิธีการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
๒๑.๖ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒๒.)  งานยานพาหนะ  
มอบให้  นายจิรพงษ์ เลิศล าหวาน เป็นหัวหน้า โดยมีนายอรมรัตน์  ศรีพรงาม เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

๒๒.๑ จัดท าแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บ ารุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่ 
 คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนตลอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ  

๒๒.๒ ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา จัดและให้บริการ
พาหนะแก่บุคลากร  

๒๒.๓ ก ากับ ติดตาม จัดท าข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน  
๒๒.๔ ก าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง เพ่ือให้พาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา ให้

ค าแนะน า เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ  
๒๒.๕ พิจารณาการขออนุญาตใช้รถโรงเรียนและลงหลักฐาน  

๒๒.๕.๑ ในกรณีท่ีมีการใช้รถซ้ าซ้อนกัน น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนรับทราบเพื่อให้
พิจารณาตามล าดับความจ าเป็นก่อนหลัง  

๒๒.๕.๒ เมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามอนุญาตแล้ว แจ้งพนักงานขับรถ ให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามวัน/ เวลาที่ผู้ขอใช้รถ  

๒๒.๖ ดูแลการซ่อมบ ารุงรถโรงเรียน และท าบันทึกเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน  
๒๒.๗ ส่งใบขออนุญาตใช้เงินเพ่ือจัดหาเชื้อเพลิง และเช็คข้อมูลการใช้งาน 
๒๒.๘ ตรวจสอบระยะทางการใช้รถโรงเรียนในแต่ละครั้งให้สอดคล้องกับการให้บริการ 
๒๒.๙ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒๓.)  งานบริการและปฏิคม 
มอบให้ นางสาวกษมล ศรีเทพ เป็นหัวหน้า โดยมีนายอรมรัตน์ ศรีพรงาม และนางสาวสุวรรณา วรรณศรี 

เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
๒๓.๑ จัดหา เก็บรักษา ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จ าเป็นในงานปฏิคมต้อนรับ 
๒๓.๒ ให้การต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมโรงเรียน 
๒๓.๓ จัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม เพ่ือบริการในงานประชุม อบรม สัมมนา 
๒๓.๔ จัดสวสัดิการเครื่องดื่ม น้ าดื่มแก่บุคลากรในโรงเรียนตามนโยบายของทางโรงเรียน 
๒๓.๕ สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒๓.๖ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 หน้า ๔๑ 
 

     ๔๑ 

 

 ๒๔.)  งานอนามัยโรงเรียน  
 มอบให้  นางสาวกษมล  ศรีเทพ เป็นหัวหน้า โดยมีนางสาวกนกพร ฐานทนดี  เป็นผู้ช่วย และ
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคราวๆ ไปปฏิบัติหน้าที ่ดังนี้ 

๒๔.๑ ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้อง
กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

๒๔.๒ ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้าน
อนามัยโรงเรียน 

๒๔.๓ ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
๒๔.๔ จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ 

ทันที 
๒๔.๕ จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๒๔.๖ จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีเจ็บป่วย และน าส่ง

โรงพยาบาล ตามความจ าเป็น 
๒๔.๗ จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒๔.๘ จัดท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียน 
๒๔.๙ ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่นักเรียน และบุคลากรของ

โรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
๒๔.๑๐ ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
๒๔.๑๑ ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
๒๔.๑๒ ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้าน

สุขภาพ 
๒๔.๑๓ ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอ่ืนหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่ 

โอกาส 
๒๔.๑๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเก่ียวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม 

ชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข 
๒๔.๑๕ จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของ

งานอนามัย 
๒๔.๑๖ สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒๔.๑๗ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒๕.)  ธนาคารโรงเรียน  
มอบให้ นายอรมรัตน์  ศรีพรงาม เป็นหัวหน้า โดยมีนางสาวกนกพร ฐานทนดี เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความ

รับผิดชอบดังนี้ 
 ๒๕.๑ จัดท าแผนงานและโครงการงานธนาคารโรงเรียน 

๒๕.๒ จัดท าบัญชีการเงิน ฝาก - ออม เงิน สมาชิกธนาคารโรงเรียน 
 ๒๕.๓ รับผิดชอบก ากับ ดูแลนักเรียนที่ท าหน้าที่ รับฝาก – ถอน เงิน 
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๒๕.๔ เซ็นอนุมัติสลิปเงินฝากในแต่ละวันและสมุดบัญชีของผู้ฝาก 
๒๕.๕ อนุมัติการเปิดบัญชีใหม่การปิดบัญชี 
๒๕.๖ รายงานสรุปยอดเงินฝาก–ถอนของแต่ละวัน 
๒๕.๗ ตรวจเช็คสมุดเงินฝากของธนาคารโรงเรียนว่าตรงกับบัญชีน าส่งเงินประจ าวันของธนาคาร 

โรงเรียนหรือไม่ 
๒๕.๘ น าเงินฝาก-ถอน พร้อมน าเงินส่งให้พนักงานธนาคาร ธกส.และเงินถอนของสมุดบัญชีธนาคาร 

โรงเรียนเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับส ารองไว้เป็นเงินคงเหลือในวันท าการวันต่อไป 
๒๕.๙ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของธนาคารโรงเรียน 
๒๕.๑๐ ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒๕.๑๑ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒๖.)  งานบริการโภชนาการ  
มอบให้ นางสาวกษมล  ศรีเทพ  เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวกนกพร ฐานทนดี เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

   ๒๖.๑ ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานโภชนาการให้สอดคล้อง 
กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

๒๖.๒ ให้ค าแนะน าเบื้องต้นในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการแก่ผู้ประกอบการ 
๒๖.๓ ควบคุม ดูแล ตรวจคุณภาพของอาหาร เครื่องดื่ม และการจัดจ าหน่ายอาหารในเรื่อง ปริมาณ  

ราคาอาหารและความสะอาด ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
  ๒๖.๔ ดูแล รักษาความสะอาด โต๊ะอาหาร และบริเวณโรงอาหาร  

๒๖.๕ จัดบริการน้ าดื่มให้เพียงพอและตรวจสภาพของน้ าดื่มใช้ให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
   ๒๖.๖ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน และ
บุคลากรในโรงเรียน 

๒๖.๗ อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องดื่มและขายอาหารให้อยู่ใน 
ระเบียบวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
  ๒๖.๘ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดท ารายงานประจ าปี 

๒๖.๙ สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ๒๖.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒๗.)  งานโสตทัศนูปกรณ์  
มอบให้  นายจิรพงษ์  เลิศล าหวาน เป็นหัวหน้า โดยมีนายอรมรัตน์  ศรีพรงาม เป็นผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

  ๒๗.๑ จัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
และ วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

๒๗.๒ จัดซื้อ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 
๒๗.๓ ให้บริการวัสดุโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการเรียนและกิจกรรมของโรงเรียน 
๒๗.๔ จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย 
๒๗.๕ จัดระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 

  ๒๗.๖ ให้ค าแนะน าแก่อาจารย์และบุคลากรในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษาชนิดต่างๆ 
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  ๒๗.๗ ประสานงานการให้บริการกับแผนกอ่ืนๆ ของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก 

๒๗.๘ จัดให้มีสถานที่ส าหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้องควบคุมเสียง  
ห้องเรียนรวม 

๒๗.๙ จัดท าทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ให้ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน 
๒๗.๑๐ จัดให้มีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา 
๒๗.๑๑ จัดและด าเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียนทุกจุดทุกกิจกรรม 
๒๗.๑๒ จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการน าออกไปเผยแพร่ 
๒๗.๑๓ จัดท า รวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯและจัดท ารายงานประจ าปีของงานโสตทัศน

ศึกษา 
๒๗.๑๔ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒๘.)   งานสวัสดิการร้านค้า 
มอบให้ นางสาวกษมล ศรีเทพ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวกนกพร  ฐานทนดี เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความ

รับผิดชอบดังนี้ 
๒๘.๑ ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานสวัสดิการร้านค้าให้สอดคล้อง

กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
๒๘.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประมูลร้านค้า จัดท าสัญญา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๒๘.๓ ก าหนดประเภทของสินค้า ปริมาณให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน 
๒๘.๔ จัดท าระเบียบการจ าหน่ายและราคาสินค้าให้เหมาะสม 
๒๘.๕ ควบคุมการให้บริการในการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนและบุคลกร 
๒๘.๖ จัดบริการสถานที่จ าหน่ายและควบคุมดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 

ร้านสวัสดิการ 
๒๘.๗ สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒๘.๘ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒๙.)   งานกิจกรรมวันส าคัญ 
มอบให้ นายประพจน์  อุ่นวิเศษ เป็นหัวหน้า โดยมีนางสาวกษมล ศรีเทพ,นายจิรพงษ์ เลิศล าหวาน,    

นายธรรมนูญ  พรหมดา,นายไชยยา ศรีบุญเรือง และนักการภารโรง เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
๒๙.๑ วางแผนการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งานกิจกรรมวันส าคัญ 
๒๙.๒ ประสานงานแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม/งานส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญที่จัดขึ้น 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๙.๓ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ ให้บริการออกแบบจัดป้าย ที่จะด าเนินงาน

พร้อมประสานการติดตั้งให้เรียบร้อยสวยงาม 
  ๒๙.๔ ออกแบบเตรียมงานรัฐพิธี ศาสนพิธี นัดหมายคณะบุคลากรร่วมงาน ตลอดจนขึ้นป้ายในวัน
ส าคัญ อาท ิเช่น วันชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ 

๒๙.๕ สรุป รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒๙.๖ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๓๐.)   งานบริการสถานที่กับชุมชน  
มอบให้ นายจิรพงษ์ เลิศล าหวาน  เป็นหัวหน้า โดยมีนายไชยยา  ศรีบุญเรือง,นางสาวสุวรรณา วรรณศรี 

และนักการภารโรง  เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
  ๓๐.๑ ก าหนดระเบียบ/แนวปฏิบัติในการใช้อาคารสถานที่ 

๓๐.๒ ร่วมวางแผนในการใช้อาคารสถานที่และการด าเนินกิจกรรมเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ 
ทรัพย์สินของทางราชการ 

 ๓๐.๓ อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แกบุคคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดท าสถิติ 
การให้บริการและรวบรวมข้อมูล 

๓๐.๔ บ ารุง ดูแล รักษา และซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ ์ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานและ 
จัดสถานที่ให้พร้อมบริการได้ตลอดเวลา 
   ๓๐.๕ ติดตั้งเครื่องฉายข้ามศีรษะ จอโปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ในห้องพิเศษ ให้พร้อมเม่ือมี
การขอใช้สถานที่ภายในโรงเรียน แก่บุคคลภายในและภายนอกโรงเรียน 
  ๓๐.๖ สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

๓๐.๗ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. ฝ่ายกิจการนักเรียน  ( Student Affairs Department ) 
มอบให้ นายสุนิจ  แก้วตาบรรเจิด   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารกิจการของ

สถานศึกษาในฝ่ายกิจการนักเรียน ปฏิบัติงานควบคุมก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียน  โดยมี    
นายวชิรุณ  ภูกะเดา  เป็นหัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน  ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบ โดยมีหน้าที่
ปฏิบัติงานทั้งนี้ทุกงานให้ผู้ปฏิบัติจัดท าแผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม และปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้อง
กับนโยบาย เป้าหมาย และมาตรการโดยมีกรอบงานเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

ฉ. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
๑.  นายวชริุณ   ภูกะเดา            หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน   ประธานกรรมการ 
๒.  นางเจนจิรา  พักตะไชย                   คร ูค.ศ.๒                 รองประธานกรรมการ 

          ๓.  นายขจรศักดิ ์ คนกล้า              คร ูค.ศ.๑              กรรมการ 
 ๔.  นายสุทธวัฒน ์ วันสุทธะ  คร ูค.ศ.๑       กรรมการ 
 ๕.  นายธนาวัฒน ์ การะสุข  ครูอัตราจ้าง       กรรมการ 

๖.  นางสาวจินตนา คะปัญญา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์      กรรมการ 
          ๗. นายพรชัย  แก้วอัคฮาด             คร ูค.ศ.๓                    กรรมการและเลขานุการ 

๑.) งานวางแผนสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน มอบให้  นายวชิรุณ ภูกะเดา เป็นหัวหน้า  ปฏิบัติ
หน้าที่ดังนี้ 
   ๑.๑ วางแผนการเข้าร่วมประชุม กับส านักงานจังหวัด ปกครองจังหวัด และหน่วยงานราชการอ่ืนๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย / ร้องขอ 
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 หน้า ๔๕ 

 

     ๔๕ 

 
๑.๒ ให้ความร่วมมือในการยืมวัสดุ – อุปกรณ ์ ประเภท ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอ้ี ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
  ๑.๓ ให้ความร่วมมือในการจัดงานประเพณีส าคัญ    
  ๑.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.) การสื่อสารคมนาคม และการประชาสัมพันธ์  มอบให้  นายวชิรุณ  ภูกะเดา  เป็นหัวหน้า   
โดยมี นายธนาวัฒน์  การะสุข  เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที ่
   ๒.๑ จัดการสื่อสารคมนาคม  
   ๒.๒ การจัดการประชาสัมพันธ์งาน หรือกิจกรรมของโรงเรียน  โดย จัดท าวารสาร  แผ่นพับ  สื่อสาร
ทางเว็บไซด์โรงเรียน 

 ๓.)  งานประชาธิปไตยและสภานักเรียน  มอบให้ นายขจรศักดิ์  คนกล้า  เป็นหัวหน้า โดยมี   
นายธนาวัฒน์  การะสุข  และหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาทุกระดับ  เป็นผู้ช่วย ปฏิบัตหิน้าที่ ดังนี้ 
   ๓.๑ ให้ความรู้แก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนว่าด้วยการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
   ๓.๒  จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
   ๓.๓  สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านความคิดความเป็นผู้น า โดยมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
หรือองค์กรอ่ืนๆ ที่จัดกิจกรรมเก่ียวข้องกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
   ๓.๔  เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักเรียนและบุคลากรต่อผู้เกี่ยวข้องหรือเสนอต่อฝ่าย
บริหารของโรงเรียน เพ่ือการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ 
   ๓.๕  นิเทศ ให้ค าแนะน าแก่นักเรียนและคณะกรรมการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตยในโรงเรียนเพ่ือการพัฒนา 
   ๓.๖ ปรับปรุง พัฒนากระบวนการด าเนินงานประชาธิปไตยในโรงเรียนให้มีความทันสมัย  
และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
   ๓.๗  ก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ๓.๘  ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม และร่วมก าหนดแนวทางการท างานและแก้ไข
ปัญหาร่วมกันจัดท าหนังสือหรือแจ้งหรือขออนุญาตผู้ปกครอง เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารโรงเรียน 

  ๔.)  งาน To be Number One  มอบให้  นางเจนจิรา พักตะไชย เป็นหัวหน้า ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
   ๔.๑  จัดตั้งชมรม To be Number One ในโรงเรียนและด าเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
   ๔.๒  จัดกิจกรรมและรณรงค์ปลูกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับสมาชิกและนักเรียนทั่วไป ให้มีส่วนร่วมและดูแลช่วยเหลือกันโดย
การแสดงออกด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ การรวมกลุ่มในลักษณะชุมนุม ชมรม ศูนย์การช่วยเหลือและแก้ปัญหาของ
นักเรียนในเรื่องต่างๆ  
   ๔.๓  ประชาสัมพันธ์งาน To be Number One ให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 
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 หน้า ๔๖ 
 

     ๔๖ 

 
   ๔.๔  สรุปและประเมินผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน 

   ๕.)  งานปกครองนักเรียน มอบให้ นายพรชัย  แก้วอัคฮาด เป็นหัวหน้า โดยมีนายสุทธวัฒน์  วันสุทธะ
และหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาทุกระดับ  เป็นผู้ช่วย ปฏบิัติหน้าที่ ดังนี้ 
   ๕.๑  ก ากับ ติดตาม และดูแลความประพฤติของนักเรียนในโรงเรียน ตรวจทรงผม และการแต่งกาย
ของนักเรียนให้เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
   ๕.๒  อบรมว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระท าความผิด โดยประสานงานกับครูที่ปรึกษา 
   ๕.๓  สืบสวนสอบสวน นักเรียนที่กระท าความผิดพร้อมลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน 
   ๕.๔  ติดตาม  แก้ไขปัญหาการหนีเรียน การขาดเรียนและการมาสายของนักเรียน ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 
   ๕.๕  รายงานพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหาต่อหัวหน้าระดับ  ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองเพ่ือร่วม
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
   ๕.๖  ก ากับ ดูแลสารวัตรนักเรียน  นักศึกษาวิชาทหาร  ในการปฏิบัติหน้าที่ เวรประจ าวันหรือ
ประจ าสัปดาห์ 
   ๕.๗  ก ากับดูแลนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้เกิดความเรียบร้อย 
   ๕.๘  สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียนและรายงานผู้บริหารโรงเรียน 

  ๖.)  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มอบให้ นายขจรศักดิ์  คนกล้า เป็นหัวหนา้ และหัวหน้า
ระดับและครูที่ปรึกษาทุกระดับ เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
   ๖.๑  จัดท าแผนงาน / โครงการในการป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งเสพติดตลอดปีการศึกษา 
   ๖.๒  จัดกิจกรรมที่แสดงถึงผลกระทบจากสิ่งเสพติด โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
   ๖.๓  ประชุม อบรม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบของสิ่งเสพ
ติด 
   ๖.๔  ก าหนดมาตรการในการป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียน 
   ๖.๕  ประสานงานกับหน่วยงาน ชุมชน เพ่ือขอความร่วมมือในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในโรงเรียน 
   ๖.๖  ระเบียบของโรงเรียน 
   ๖.๗  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหารโรงเรียน 

 ๗.)  งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม  มอบให้  นายวชิรุณ  ภูกะเดา เป็นหัวหน้า โดยมี     
นายพรชัย  แก้วอัคฮาด และหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาทุกระดับ  เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้   
   ๗.๑  จัดท าแผนงาน / โครงการ การแก้ไข ส่งเสริมและพัฒนาวินัยคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
ตลอดปีการศึกษา 
   ๗.๒  จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้มีความต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
   ๗.๓  ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริมวินัยและคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโอกาส 
   ๗.๔  ก าหนดมาตรการและจัดระเบียบให้นักเรียนเกิดความตระหนักในเรื่องของความมีระเบียบ วินัย
และประพฤต ิปฏิบัติตามระเบียบ วินัยของโรงเรียน 
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 หน้า ๔๗ 

 

     ๔๗ 

 
   ๗.๕  ด าเนินการแก้ไขปัญหา และลงโทษ กรณีนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมและผิดระเบียบ ของ
โรงเรียน 
   ๗.๖  ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือช่วยเหลือดูแลนักเรียนและมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา 
   ๗.๗  ให้ขวัญก าลังใจแก่นักเรียนที่ประพฤติดีและก าหนดมาตรการการลงโทษแก่นักเรียนที่ประพฤติ
ผิดระเบียบของโรงเรียน 

 ๘.)  งานกีฬาและกรีฑา มอบให้ นายขจรศักดิ์  คนกล้า เป็นหัวหน้า โดยมี นายธนาวัฒน์    การะสุข 
เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
   ๘.๑  จัดให้มีการเก็บรักษา ลงทะเบียน และซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬาให้พร้อมที่จะใช้การได้เสมอ 
   ๘.๒  จัดและด าเนินการให้นักเรียน คร ู– บุคลากร มีการออกก าลังกาย 
   ๘.๓  ด าเนินการฝึกซ้อมกีฬา กรีฑา นักเรียนให้พร้อมที่จะลงแข่งขันเสมอ 
   ๘.๔  จัดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่าง ครู – บุคลากร และระหว่างนักเรียน 
   ๘.๕  รับผิดชอบในการน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของกลุ่มโรงเรียนหรือจังหวัด 
   ๘.๖  ด าเนินการเรื่องเกียรติบัตรนักกีฬาดีเด่นของโรงเรียน 
   ๘.๗  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๙.)  งานจัดระเบียบวินัยจราจร มอบให้ นายสุทธวัฒน์ วันสุทธะ เป็นหัวหน้า โดยมีนายขจรศักดิ์ คนกลา้ 
เป็นผู้ช่วย  ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี ้    
      ๙.๑  จัดท าข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน 
   ๙.๒  รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมาด้วยรถโดยสาร 
   ๙.๓  ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน 
   ๙.๔  ให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร 
   ๙.๕  จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษา 
   ๙.๖  รณรงค์และอ านวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานขนส่งจัดท าใบอนุญาตขับข่ี
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ 
   ๙.๗  ก ากับดูแลรณรงค์ นักเรียน คร ูและบุคลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร 
   ๙.๘  ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจ าชั้น หัวหน้าระดับ และครู
เวรประจ าวัน 
   ๙.๙  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑๐.)   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มอบให้ นางเจนจิรา   พักตะไชย เป็นหัวหน้า และ นางสาวจินตนา  
คะปัญญา เป็นผู้ช่วย และหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาทุกคน  เป็นผู้ช่วย 
   ๑๐.๑  ก าหนดแผนงาน  โครงการ และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไป
ตามหลักการและแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๑๐.๒  ดูแล  ก ากับ และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนด้านการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
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 หน้า ๔๘ 

 

     ๔๘ 

 
   ๑๐.๓  ส่งเสริม สนับสนุน และคัดกรองนักเรียน ให้เป็นไปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      ๑๐.๔  จัดท าเอกสาร  และข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในระบบช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลให้
ครบถ้วน  สมบูรณ์ แลเป็นปัจจุบัน 
   ๑๐.๕  ก าหนดช่วงเวลาหรือสัปดาห์การออกเยี่ยมบ้าน  และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ๑๐.๖  สรุปรายงานการด าเนินการเยี่ยมบ้าน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ๑๐.๗  จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
    ๑๐.๘  จัดตั้งและ  ก ากับดูแล คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วยเรื่องเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
               ๑๐.๙  ติดตาม แก้ไข  และส่งเสริม พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนโดยประสานกับผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วน
ร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
     ๑๐.๑๐  ดูแล  ให้ขวัญก าลังใจ ยกย่อง ชมเชย บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดความเสมอภาค
เป็นเป็นธรรม 
     ๑๐.๑๑  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารโรงเรียน 
    ๑๐.๑๒  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑๑.) โครงการโรงเรียนสุจริต/โครงการโรงเรียนวิถพีุทธ/โครงการโรงเรียนคุณธรรม มอบให้           
นายวชิรุณ  ภูกะเดา  เป็นหัวหน้า โดยมี นางเจนจิรา พักตะไชย เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

๑๑.๑ วางแผนการด าเนินงาน / จัดท าโครงการ 
๑๑.๒ จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ 
๑๑.๓ ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๑๑.๔ ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๑.๕ รายงานผลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๑.๖ ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผล
ดีต่อการบริหารงานอย่างแท้จริง  
   ให้ยกเลิกค าสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้ และให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งนี้โดยเคร่งครัด 

      ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่  ๑๗  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

      สั่ง ณ วันที่ ๒๘  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕             

                                                        

                     (นายสุริยงค์  ทะแพงพันธ์) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดเรือค าพิทยาคาร 
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