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๑7.นางปัทมา อุ่นเรือน ตําแหน่งแม่บ้าน

1.1 งานการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

หัวหน้างาน นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 1

1.1.1 การจัดองค์กร

- การจัดทําแผนภูมิการบริหารโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาววริษา บุญกิจ ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 2

2.นางมารีหยาม อินทรวิเศษ ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 2

3.นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 1

4.นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพ ตําแหน่งพนักงานราชการ

5.นางอมราลักษณ์ จํานง ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ

- การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน

ผู้รับผิดชอบ 1.นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 1 หัวหน้า

2.นางอมราลักษณ์ จํานง ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ ผู้ช่วย

1.1.2 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ 1.นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 1 หัวหน้า

2.นางอมราลักษณ์ จํานง ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ ผู้ช่วย

1.1.4 การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาววริษา คงประสิทธิ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นางมารีหยาม อินทรวิเศษ ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 2 ผู้ช่วย

1.2 งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมงาน มีหน้าท่ี ดําเนินการให้บริการในเร่ืองของอาคารสถานท่ี

จัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม ดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า นํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ห้องน้ําให้มีสภาพดี สะอาด

และถูกสุขลักษณะ ซ่อมแซมบํารุงรักษา อาคาร สถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ ตลอดจนให้บริการตามที่ฝ่ายต่าง ๆ ร้องขอ

ประกอบด้วย

นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ ครู คศ.๒ หัวหน้างาน

- งานการวางแผนอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

๓.๓.๑ นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ ครู คศ.๒ หัวหน้า

๓.๓.๒ นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ ครู คศ.1 ผู้ช่วย

๓.๓.๓ นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ ครู คศ.1 เลขานุการ

- งานการบริการอาคารสถานท่ี (อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ําหญิง)

๓.๓.๔ นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ ครู คศ.๒ หัวหน้า

๓.๓.๕ นายธํารง อุ่นเรือน พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วย

- งานดูแลความสะอาดอาคารเรียน ๑ (ชั้น ๑)

๓.๓.๖ นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ ครู คศ.๒ หัวหน้า

๓.๓.๗ นางสาวรุ่งฤดี อินทรภูมิ ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย
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- งานดูแลความสะอาดอาคารเรียน ๑ (ชั้น ๒)

๓.๓.๖ นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ ครู คศ.๒ หัวหน้า

๓.๓.๗ นายศุภชัย เรืองเดช ครู คศ.๒ ผู้ช่วย

- งานดูแลความสะอาดอาคารเรียน ๒ (ชั้น ๑)

๓.๓.๖ นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ ครู คส.1 หัวหน้า

๓.๓.๗ นางสาวเบญจวรรณ ยอดปาน พนักงานราชการ ผู้ช่วย

- งานดูแลความสะอาดอาคารเรียน ๒ (ชั้น ๒)

๓.๓.๖ นางมารีหยาม อินทรวิเศษ ครู คศ.๒ หัวหน้า

๓.๓.๗ นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน ครู คศ.๑ ผู้ช่วย

- งานดูแลความสะอาดอาคารเรียน ๓ (ชั้น ๑)

๓.๓.๖ นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณ ครู คศ.๒ ซีกซ้ายของอาคาร

๓.๓.๗ นายเกริกเกียรติ จํานง ครู คศ.๒ ซีกขวาของอาคาร

- งานดูแลความสะอาดอาคารเรียน ๓ (ชั้น ๒)

๓.๓.๖ นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์ ครู คศ.๓ ซีกซ้ายของอาคาร

๓.๓.๗ นายจักรี ภูมา ครูอัตราจ้าง ซีกขวาของอาคาร

- งานดูแลความสะอาดอาคารเรียน ๓ (ชั้น ๓)

๓.๓.๖ นางสาวปทุมวัลย์ ดุษฎี ครู คศ.๒ ซีกซ้ายของอาคาร

๓.๓.๗ นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพ พนักงานราชการ ซีกขวาของอาคาร

- งานการบริการอาคารโรงอาหาร

๓.๓.๖ นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ ครู คศ.๒ หัวหน้า

๓.๓.๗ นายธํารง อุ่นเรือน พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วย

- งานการบริการห้องโสตทัศนศึกษา

๓.๓.๖ นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์ ครู คศ.๒ หัวหน้า

๓.๓.๗ นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ ครู คศ.1 ผู้ช่วย

- งานการบริการอาคารประกอบ

๓.๓.๘ นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ ครู คศ.๒ หัวหน้า

๓.๓.๙ นายวีระศักดิ์ รักกะเปา พนักงานบริการ ผู้ช่วย

- งานการบริการอาคารหอประชุม/ห้องประชุม

๓.๓.๙ นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี ครู คศ.๒ หัวหน้า

๓.๓.๑๐ นายวีระศักดิ์ รักกะเปา พนักงานบริการ ผู้ช่วย

- งานการบริการห้องน้ําชาย

๓.๓.๑๑ นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ ครู คศ.๒ หัวหน้า

๓.๓.๑๒ นายวีระศักดิ์ รักกะเปา พนักงานบริการ ผู้ช่วย

- งานการบริการอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา
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๓.๓.๑๓ นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ ครู คศ.1 หัวหน้า

๓.๓.๑๔ นายวีระศักดิ์ รักกะเปา พนักงานบริการ ผู้ช่วย

- งานการให้บริการน้ําดื่ม

๓.๓.๑๕ นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ ครู คศ.๒ หัวหน้า

๓.๓.๑๖ นายธํารง อุ่นเรือน พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วย

- งานการดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของโรงเรียน

๓.๓.๑๗ นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ ครู คศ.๒ หัวหน้า

๓.๓.๑๘ นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ ครู คศ.1 ผู้ช่วย

๓.๓.๑๙ นายธํารง อุ่นเรือน พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วย

๓.๓.๒๐ นายวีระศักดิ์ รักกะเปา พนักงานบริการ ผู้ช่วย

๓.๓.๒๑ นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ ครู คศ.1 เลขานุการ

- งานดูแลความสะอาดห้องสํานักงาน (อาคารเรียน ๑)

๓.๓.๒๒ นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ ครู คศ.๒ หัวหน้า

๓.๓.๒๓ นายวีระศักดิ์ รักกะเปา พนักงานบริการ ผู้ช่วย

- งานดูแลความสะอาดห้องสํานักงาน (อาคารเรียน ๒ และอาคารเรียน ๓)

๓.๓.๒๔ นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ ครู คศ.1 หัวหน้า

๓.๓.๒๕ นายธํารง อุ่นเรือน พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วย

1.1.6 งานดูแลสวนปาล์มน้ํามันของโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ 1.นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นายสุเมธ ทองจันทร์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

3.นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 1 ผู้ช่วย

๔.นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๑ ผู้ช่วย

4.นายธํารงค์ อุ่นเรือน ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วย

1.1.5.7 การประเมินผลการดําเนินงานบริการและอาคารสถานท่ี

ผู้รับผิดชอบ นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

1.3 งานประสานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

หัวหน้างาน นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 2

1.3.1 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ผู้รับผิดชอบ 1.นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณ ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 2 ผู้ช่วย

1.3.2 การให้บริการชุมชน

ผู้รับผิดชอบ 1.นางมารีหยาม อินทรวิเศษ ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 2 หัวหน้า

2.นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 1 ผู้ช่วย

1.3.3 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

ผู้รับผิดชอบ 1.นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นางมารีหยาม อินทรวิเศษ ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 2 ผู้ช่วย
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3.นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 1 ผู้ช่วย

1.3.4 ประเมินผลการดําเนินงานชุมชนภาคีเครือข่ายและการประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ 1.นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรตน์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า

2.นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

3.นางอมราลักษณ์ จํานง ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ ผู้ช่วย

4.นายธํารงค์ อุ่นเรือน ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วย

1.4 งานธุรการ

หัวหน้างาน นางมารีหยาม อินทรวิเศษ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

1.4.1 การวางแผนงานธุรการ

- การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานธุรการ

- การรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ

- การทําแผนงานธุรการ

ผู้รับผิดชอบ นางมารีหยาม อินทรวิเศษ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

1.4.2 การบริหารงานสารบรรณ

- การลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสารหนังสือราชการ

- การโต้ตอบหนังสือราชการ

- การเก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการ

- การบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ

- การลงทะเบียนรับหนังสือราชการกลุ่มอํานวยการ

ผู้รับผิดชอบ นางอมราลักษณ์ จํานง ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ

- การประเมินผลการดําเนินงานธุรการ

ผู้รับผิดชอบ นางมารีหยาม อินทรวิเศษ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

1.5 งานส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษา

หัวหน้างาน นางสาวนวรัตน์ เช้ือพราหมณ์แพ ตําแหน่งพนักงานราชการ

1.5.1 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

- วางแผน ดําเนินการ สนับสนุน และพัฒนาให้บุคลากรสามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

- ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

- ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพ ตําแหน่งพนักงานราชการ หัวหน้า

2.นายอารม รักสีทอง ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 1 ผู้ช่วย

1.5.2 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวพัชราภรณ์ กลิ่นเกษร ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า

2.นายอารม รักสีทอง ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 1 ผู้ช่วย

3.นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
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1.5.3 การจัดการสื่อสาร

ผู้รับผิดชอบ 1.นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

1.5.4 การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ 1.นายอารม รักสีทอง ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 1 หัวหน้า

2.นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

3.นางสาวนวรัตน์ เช้ือพราหมณ์แพ ตําแหน่งพนักงานราชการ ผู้ช่วย

1.5.5 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพ ตําแหน่งพนักงานราชการ

1.5.6 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ

สถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

1.5.7 งานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ผู้รับผิดชอบ 1.นางวริษา บุญกิจ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

2.นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

3.นางอมราลักษณ์ จํานง ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ

1.6 งานข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรและนักเรียน (DMC and Emis)

หัวหน้างาน นางสาวพัชราภรณ์ กล่ินเกษร ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1
1.6.1 ข้อมูลสารสนเทศของบุคลากร(Emis)

ผู้รับผิดชอบ นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพ ตําแหน่งพนักงานราชการ

1.6.2 ข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน(DMC)
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัชราภรณ์ กลิ่นเกษร ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

1.6.3 งานระบบข้อมูลสารสนเทศและ School Mapping ระดับจังหวัด
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพ ตําแหน่งพนักงานราชการ

1.6.4 งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา(ZESA)
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์ ตําแหน่งพนักงานราชการ หัวหน้า

2.นางมารีหยาม อินทรวิเศษ ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 2 ผู้ช่วย
1.7 การประเมินผลการดําเนินงานกลุ่มอํานวยการ

ผู้รับผิดชอบ 1.นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 1 หัวหน้า

2.นางมารีหยาม อินทรวิเศษ ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 2 ผู้ช่วย
3.นางวริษา บุญกิจ ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 2 ผู้ช่วย
4.นางสาวนวรัตน์ เช้ือพราหมณ์แพ ตําแหน่งพนักงานราชการ ผู้ช่วย

1.8 งานอ่ืนๆที่ผู้บริหารมอบหมาย
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2. กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ หัวหน้ากลุ่ม นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 2

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1.นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 2

2.นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณ ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 2

3.นางสาวอาภาพร เทพบรรจง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

4.นายอารม รักสีทอง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

5.นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

6.นางสาวเรวดี ศรีขาว ตําแหน่งพนักงานราชการ

7.นางสาวพรเพ็ญ เลี้ยงวิทยา ตําแหน่งครูอัตราจ้าง

8.นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

9.นางจารุณี แซ่โง้ว ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 2

10.นางสาวเสาวณี ศรีทอง ตําแหน่งครูผู้ช่วย

11.นางสาวสุดารัตน์ ทองคํา ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

2.1งานแผนงาน

หัวหน้างาน นางสาวอาภาพร เทพบรรจง ตําแหน่งครู คศ.2

ขอบข่ายและภารกิจงาน

- วิเคราะห์นโยบายและกําหนดแผนกลยุทธ์

- วางแผน กําหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกระบบงานในโรงเรียน

- ศึกษา วิเคราะห์ และนําเสนอข้อมูลสภาพปัจจุบัน และปัญหาของโรงเรียน เพื่อวางแผนและพัฒนาในการ

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจําปี

- ประสานงานใช้ระบบข้อมูลในการวางแผน กําหนดแผนงาน และจัดทําโครงการ/กิจกรรมประจําปี

- ประสานงานและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน/กลุ่มงาน จัดทําโครงการ/กิจกรรมประจําปี

- ประสานงานให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน/กลุ่มงานจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน

- รวบรวมโครงการ/กิจกรรมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน/กลุ่มงานเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปี ท่ี

สอดคล้องกับรูปแบวของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

- สนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน/กลุ่มงานดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี

และแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

- จัดสรรงบประมาณให้แต่ละโครงการโดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน

- ควบคุมและตรวจสอบการใช้เงินตามแผน/โครงการของโรงเรียน

- จัดทําคําของบประมาณ และเบิกใช้จ่ายเงินตามโครงการ

- จัดทําระเบียบวิธีการและข้ันตอนการพิจารณาการอนุมัติการใช้งบประมาณ

- ปฏิบัติติงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ นางสาวอาภาพร เทพบรรจง ตําแหน่งครู คศ.2 หัวหน้า
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นางสาวพรเพ็ญ เลี้ยงวิทยา ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย

2.2 งานจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

หัวหน้างาน นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน ตําแหน่งครู อันดับ คศ. ๑

ขอบข่ายและภารกิจงาน

- การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา

- การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา

- การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

- เขียนใบเสร็จรับเงิน และรายงานต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ

- หน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 1 หัวหน้า

๒.นางสาวเสาวณี ศรีทอง ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

2.3 งานการเงินและบัญชี

หัวหน้างาน นายอารม รักสีทอง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

ขอบข่ายและภารกิจงาน

- การจัดทําบัญชีเงินสด และเงินคงเหลือประจําวัน

- จัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และนอกงบประมาณทุกประเภท

- จัดทํางบเดือนและรายงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ

- เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจํา

- เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน เงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจํา

- ดําเนินการเบิกเงินงบประมาณเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนวิทยากร

ท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่น

- เก็บรักษาสมุดเงินฝากธนาคารทุกประเภท

- รายงานค่าสาธารณูปโภคทุกไตรมาส

- รายงานการใช้ใบเสร็จทุกปีงบประมาณ

- การนําส่งเงินภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย

- การจําส่งเงินหลักประกันสังคม

- จัดทําแบบฟอร์มเกี่ยวกับงานการเงิน เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

- โต้ตอบหนังสือด้านการเงิน

- ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู่จ่าย

- พิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ และจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานให้แก่นักเรียนที่

ได้รับการคัดเลือก

- การจัดทําประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน

- ทําทะเบียนควบคุมการใช้กระแสไฟฟ้า น้ําประปา และโทรศัพท์ พร้อมทั้งนําจ่ายเงินค่า

สาธารณูปโภค
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- จัดเก็บเงิน จัดทําชุดเบิก รายงานรายรับ/รายจ่ายสวนปาล์มน้ํามัน พร้อมเขียนใบเสร็จรับเงินนําเงิน

เข้ารายได้สถานศึกษา

- หน้าท่ีอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ 1.นายอารม รักสีทอง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๑ หัวหน้า

2.นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

3.นางสาวเสาวณี ศรีทอง ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

๔.นางสาวสุดารัตน์ ทองคํา ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

2.4 งานพัสดุ

หัวหน้างาน นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณ ตําแหน่งครูอันดับ คศ. 2

ขอบข่ายและภารกิจงาน

- ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง และจัดทําเอกสารเบิก - จ่าย

- ซ่อมแซมวัสดุ – ครุภัณฑ์

- บํารุงรักษาพัสดุ – ครุภัณฑ์

- ลงทะเบียนพัสดุ – ครุภัณฑ์

- ตรวจสอบและรายงานพัสดุประจําปี

- จัดจําหน่ายพัสดุ – ครุภัณฑ์

- ดําเนินการเก่ียวกับราชพัสดุ

- รายงานความต้องการครุภัณฑ์ประจําปีงบประมาณ

- เก็บรักษาเอกสารจัดซ้ือ - จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบราชการ

- ประสานกับแผนงาน การเงินโรงเรียน เพื่อดําเนินการจัดซ้ือ – จัดจ้างให้เป็นไปตามโครงการ

- หน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ หัวหน้า

2.นางสาวพรเพ็ญ เลี้ยงวิทยา ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย

3.นางสาวเรวดี ศรีขาว ตําแหน่งพนักงานราชการ ผู้ช่วย

2.5 งานสวัสดิการโรงเรียน

หัวหน้างาน นางสาวอาภาพร เทพบรรจง ตําแหน่งครูอันดับ คศ.2

ขอบข่ายและภารกิจงาน

- สํารวจความต้องการในการใช้สินค้าและบริการ

- จัดให้มีโรงอาหาร และร้านสวัสดิการข้ึนในโรงเรียน

- ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการ

- จัดเก็บเงิน จัดทําบัญชีรายรับแต่ละเดือน พร้อมเขียนใบเสร็จรับเงินนําเงินเข้ารายได้สถานศึกษา

- รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน / ประจําภาคเรียน / ประจําปีการศึกษา

- หน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย
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ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวอาภาพร เทพบรรจง ตําแหน่งครูอันดับ คศ.2 หัวหน้า

๒.นางสาวสุดารัตน์ ทองคํา ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

๓.นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี ตําแหน่งครูอันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

๔.นางจารุณี แซ่โง้ว ตําแหน่งครูอันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

2.6 งานธนาคารโรงเรียน

หัวหน้างาน นางสาวสุดารัตน์ ทองคํา ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

ขอบข่ายและภารกิจงาน

- ประสานการดําเนินงานกับธนาคารออมสิน

- บริการรับ – ฝากเงินให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

- สรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน / ประจําภาคเรียน / ประจําปีการศึกษา

- หน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวสุดารัตน์ ทองคํา ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า

2.นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

2.๗ การประเมินผลการดําเนินงานกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย ตําแหน่งครูอันดับ คศ. 2 หัวหน้า

2.นางสาวอาภาพร เทพบรรจง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

3.นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณ ตําแหน่งครูอันดับ คศ. 2 ผู้ช่วย

4.นายอารม รักสีทอง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

2.๘ งานอ่ืนๆที่ผู้บริหารมอบหมาย

3.กลุ่มกิจการนักเรียน หัวหน้ากลุ่ม นายเกริกเกียรติ จํานง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2
ประกอบด้วย บุคลากรดังต่อไปนี้

1.นางงามพรรณ ธิปัตย์ ตําแหน่งรองผู้อํานวยการโรงเรียน (ท่ีปรึกษา)
2. นายเกริกเกียรติ จํานง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2
3. นางจารุณี แซ่โง้ว ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2
4. นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2
5. นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2
6. นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2
7. นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2
8. นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1
9. นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2
10.นางวริษา บุญกิจ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2
11.นางสาวโสรญา รัตนบุรี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1
12.นายเอกศักดิ์ นกช่วย ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1
13.นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1
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14.นายจิรศักดิ์ ชูทัพ ตําแหน่งครูผู้ช่วย
15.นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ ตําแหน่งครูผู้ช่วย
16.นางสาวชุติมา อักขราภรณ์ ตําแหน่งครูผู้ช่วย
17.นายจักรี ภูมา ตําแหน่งครูอัตราจ้าง
18.นายเอกชัย เอียดเกลี้ยง ตําแหน่งยามรักษาการณ์

3.1 การวางแผนกิจการนักเรียน
หัวหน้างาน นายเกริกเกียรติ จํานง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2
3.1.1 งานรวบรวมข้อมูลและจัดทําระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ 1.นายเกริกเกียรติ จํานง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า
2.นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย
3.นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

3.1.2 งานทําแผนกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ 1.นายเกริกเกียรติ จํานง ตําแหน่งครูอันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ ตําแหน่งครูอันดับ คศ.2 ผู้ช่วย
3.นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

3.2 งานบริหารกิจการนักเรียน
หัวหน้างาน นายเกริกเกียรติ จํานง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

3.3 งานส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
หัวหน้างาน นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1
3.3.1 งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย

ผู้รับผิดชอบ นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1
3.3.2 งานส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม

- กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นางจารุณี แซ่โง้ว ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย
3.นายเอกศักดิ์ นกช่วย ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
4.นายจักรี ภูมา ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย

- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ / ปฐมนิเทศ
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า

2.นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย
3.นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ตําแหน่งครู อนดับ คศ.1 ผู้ช่วย

3.3.3 งานส่งเสริมพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม
- กิจกรรมเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ 1.นายจิรศักดิ์ ชูทัพ ตําแหน่งครูผู้ช่วย หัวหน้า

2.นายเอกศักดิ์ นกช่วย ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
3.นายจักรี ภูมา ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย

3.3.4 งานส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2
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3.3.5 งานยกย่องให้กําลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี
- กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนประพฤติดี
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า

2.นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
หัวหน้างาน นายเกริกเกียรติ จํานง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2
3.4.1 งานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
- กิจกรรมทําแบบฟอร์มเอกสาร
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย
3.นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
4.นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

3.4.2 งานรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
- กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
- กิจกรรมบันทึกสมุดประจําตัวนักเรียน
- กิจกรรมสอบถามบุคคลใกล้ชิด
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย
3.นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
4.นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

3.4.3 งานคัดกรองนักเรียน
- กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน
- กิจกรรมการประเมิน SDQ
- กิจกรรมการประเมิน EQ
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย
3.นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
4.นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

3.4.4 งานดําเนินการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเส่ียง
- กิจกรรมการดําเนินการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติด
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า

2.นายเกริกเกียรติ จํานง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย
3.นางวริษา บุญกิจ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย
4.นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
5.นายจิรศักดิ์ ชูทัพ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย
6.นายเอกศักดิ์ นกช่วย ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
7.นายจักรี ภูมา ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย

- กิจกรรมโฮมรูม
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า

2.นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
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- กิจกรรมการส่งบันทึกพฤติกรรมนักเรียนของครูที่ปรึกษา
- กิจกรรมส่งบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในคาบเรียนของครูประจําวิชา
- กิจกรรมควบคุมการมาโรงเรียน / การเข้าแถว / การแต่งกายของนักเรียนประจําวัน
ผู้รับผิดชอบ 1. นายเกริกเกียรติ จํานง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2. นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย
3.นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย
4. นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
5. นายเอกศักดิ์ นกช่วย ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
6. นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
7. นายจิรศักดิ์ ชูทัพ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย
8.นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย
9. นายจักรี ภูมา ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย

- กิจกรรมเสนอการลงโทษนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการกิจการนักเรียน
- กิจกรรมการตัดคะแนนความประพฤติจากบันทึกพฤติกรรมนักเรียนของครูท่ีปรึกษาและกิจกรรม

บันทึกความดี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ผู้รับผิดชอบ 1. นายเกริกเกียรติ จํานง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2. นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย
3.นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย
4. นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
5. นายเอกศักดิ์ นกช่วย ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
6. นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
7. นายจิรศักดิ์ ชูทัพ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย
8.นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย
9. นายจักรี ภูมา ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย

- กิจกรรมเวรประจําวัน
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย
- กิจกรรมควบคุมพฤติกรรมนักเรียนในคาบเรียนของครูประจําวิชา
ผู้รับผิดชอบ นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า

หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น ผู้ช่วย
- กิจกรรมส่งบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในคาบเรียนของครูประจําวิชา
ผู้รับผิดชอบ ครูประจําวิชา
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ผู้รับผิดชอบ 1. นายเกริกเกียรติ จํานง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2. นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย
3.นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย
4. นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
5. นายเอกศักดิ์ นกช่วย ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
6. นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
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7. นายจิรศักดิ์ ชูทัพ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย
8.นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย
9. นายจักรี ภูมา ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย

- กิจกรรมงานธุรการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ ตําแหน่งครูผู้ช่วย

3.4.5 งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ 1.นายเกริกกียรติ จํานง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
3.นายจิรศักดิ์ ชูทัพ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย
4.นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ ตําแหน่งครู อันดับ คศ..1 ผู้ช่วย
5.นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

3.4.6 งานส่งต่อนักเรียน
- กิจกรรมส่งต่อภายใน
- กิจกรรมส่งต่อภายนอก

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า
2.นางสาวชุติมา อักขราภรณ์ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

3.4.7 งานยามรักษาการณ์
ผู้รับผิดชอบ นายเอกชัย เอียดเกลี้ยง ตําแหน่งอัตราจ้างยามรักษาการณ์

3.5 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
หัวหน้างาน นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1
- กิจกรรมจัดทําแผนงานโครงการ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1
- กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
- กิจกรรมสภานักเรียน
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า

2.นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย
3.นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

3.6 งานข้อมูลสารสนเทศงานกิจการนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มงาน นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

- กิจกรรมรวบรวมข้อมูลโฮมรูม
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

2.นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ ตําแหน่งครูผู้ช่วย
- กิจกรรมรวบรวมข้อมูลเวรประจําวัน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2
- กิจกรรมข้อมูลการบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในคาบเรียนของครูประจําวิชา
- กิจกรรมรวบรวมข้อมูลการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนของครูที่ปรึกษา
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า

2. นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
3.นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย



16

- กิจกรรมรวบรวมข้อมูลประชุมระดับ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2
- กิจกรรมรวบรวมข้อมูลประชุมกลุ่มกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ ตําแหน่งครูผู้ช่วย
- กิจกรรมหลอมรวมจัดทํารูปเล่มข้อมูลสารสนเทศกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย
3.นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
4.นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

- งานสารสนเทศข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ ตําแหน่งครูผู้ช่วย หัวหน้า

2. นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
3.7 งานหัวหน้าระดับ

หัวหน้ากลุ่มงาน นายเกริกเกียรติ จํานง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2
- กิจกรรมหัวหน้าระดับ

ผู้รับผิดชอบ 1.นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1
2.นายพีระ เหมือดนอก รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1
3.นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2
4.นางวริษา บุญกิจ รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2
5.นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
6.นางสาวกิตติมา สุขศิริ รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
7.นายจิรศักดิ์ ชูทัพ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4
8.นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4
9.นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5
10.นางสาวโสรญา รัตนบุรี รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5
11.นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6
12.นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6

3.8 งานประเมินผลการดําเนินงานกลุ่มกิจการนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มงาน นายเกริกเกียรติ จํานง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

- กิจกรรมรายงานผลการประเมินการดําเนินงานตามโครงการ
ผู้รับผิดชอบ เจ้าของโครงการ
- กิจกรรมรายงานผลการประเมินการดําเนินงานงานประจํา
ผู้รับผิดชอบ ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย

3.9 งานอ่ืนๆที่ผู้บริหารมอบหมาย

4. กลุ่มงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่ม นางสาวณัฐิญา คาโส ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

กลุ่มงานวิชาการประกอบด้วย บุคลากรดังต่อไปนี้

1.นางงามพรรณ ธิปัตย์ ตําแหน่งรองผู้อํานวยการโรงเรียน (ท่ีปรึกษา)

2.นางสาวณัฐิญา คาโส ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2
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3.นางจารุณี แซ่โง้ว ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

4.นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.3

5.นายศุภชัย เรืองเดช ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

6.นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

7.นางชนิดาภา จันทร์มีศรี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

8.นายพีระ เหมือดนอก ตําแหน่งครูผู้ช่วย

9.นางสาวโสรญา รัตนบุรี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

10.นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

11.นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

12.นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

13.นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

14.นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

15.นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

16.นางสาวรุ่งฤดี อินทรภูมิ ตําแหน่งครูอัตราจ้าง

17.นางอังคณา แก้วเมือง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

18.นางสาวชุติมา อักขราภรณ์ ตําแหน่งครูผู้ช่วย

19.นางสาวเมธินีย์ สรรเสริญ ตําแหน่งครูผู้ช่วย

20.นางสาวเบญจวรรณ ยอดปาน ตําแหน่งพนักงานราชการ

4.1 การวางแผนงานวิชาการ

หัวหน้างาน นางสาวณัฐิญา คาโส ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

- การรวบรวมข้อมูลและจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ

- การทําแผนงานวิชาการ

- จัดทําปฏิทินงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ 1.นายศุภชัย เรืองเดช ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นางสาวโสรญา รัตนบุรี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

4.2 การบริหารงานวิชาการ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

หัวหน้างาน นางสาวณัฐิญา คาโส ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

- การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวณัฐิญา คาโส ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นางสาวเมธินยี์ สรรเสริญ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

- นิเทศการสอน

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวณัฐิญา คาโส ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว ตําแหน่งครูอันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

3.นางสาวโสรญา รัตนบุรี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ช่วย
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- การจัดกลุ่มการเรียน

- การจัดตารางสอน การจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน

- การจัดสอนซ่อมเสริม

- การจัดครูสอนแทน /ติดตามและสรุปการสอนแทน

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวณัฐิญา คาโส ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2. นางสาวเมธินีย์ สรรเสริญ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

3.นางพีระ เหมือดนอก ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

4.นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

- งานขับเคลื่อนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า

2.นางสาวรุ่งฤดี อินทรภูมิ ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย

- การสรุปการเข้าสอนและการจัดสอนแทน

ผู้รับผิดชอบ 1.นายพีระ เหมือดนอก ตําแหน่งครูผู้ช่วย หัวหน้า

2.นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

- การรับหนังสือราชการ

ผู้รับผิดชอบ นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

- สํารวจและ คัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

2.นางสาวรุ่งฤดี อินทรภูมิ ตําแหน่งครูอัตราจ้าง

3.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

- การจัดทําทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์กลุ่มงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

4.3 งานพัฒนาหลักสูตร /วิจัย/ส่ือ/นวัตกรรม/เทคโนฯ/แหล่งเรียนรู้

หัวหน้างาน นางสาวณัฐิญา คาโส ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

งานพัฒนาหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวณัฐิญา คาโส ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2. นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.3 ผู้ช่วย

3.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ช่วย

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผู้รับผิดชอบ นางสาวอาภาพร เทพบรรจง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ นายศุภชัย เรืองเดช ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2
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- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผู้รับผิดชอบ นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ผู้รับผิดชอบ นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบ นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ นางอังคณา แก้วเมือง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

- หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

- หัวหน้างานแนะแนว

ผู้รับผิดชอบ นางสาวชุติมา อักขราภรณ์ ตําแหน่งครูผู้ช่วย

งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

- การส่งเสริมการวิเคราะห์วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวเมธินยี์ สรรเสริญ ตําแหน่งครผูู้ช่วย หัวหน้า

2.นางสาวโสรญา รัตนบุรี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

3.นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

- การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานทางวิชาการ

- การจัดหาจัดทําใช้บํารุงรักษาและส่งเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้

- การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวณัฐิญา คาโส ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นายศุภชัย เรืองเดช ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

- การดูแลห้องสมุด

- การจัดทําสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก

ผู้รับผิดชอบ นางสาวชนิดาภา จันทร์มีศรี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

นางสาวเบญจวรรณ ยอดปาน ตําแหน่งพนักงานราชการ ผู้ช่วย
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4.4 งานนิเทศการศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และงานแนะแนว

หัวหน้างาน นางสาวณัฐิญา คาโส ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

- นิเทศงานกลุ่มสาระ

- การจัดกระบวนการเรียนรู,้ การวัดผลประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวณัฐิญา คาโส ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2. นางอังคณา แก้วเมือง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

3. นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ ตําแหน่งครูอันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

4. นายศุภชัย เรืองเดช ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ช่วย

- งานแนะแนว

(1)การแนะแนวการศึกษา

(2)งานเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ นางสาวชุติมา อักขราภรณ์ ตําแหน่งครูผู้ช่วย หัวหน้า

นางสาวรุ่งฤดี อินทรภูมิ ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย

4.5 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้างาน นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

- กิจกรรมนักเรียน

(1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

1. นายอารม รักสีทอง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า

2.นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

ผู้รับผิดชอบ ระดับช้ัน ม.1 นางสาววิลาสินี แทนทวี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

ระดับช้ัน ม.2 นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

ระดับช้ัน ม.3 นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

(2) กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

ผู้รับผิดชอบ 1.นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

3.นายจิรศักดิ์ ชูทัพ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

(3) กิจกรรมชุมนุม

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นางสาวพัชราภรณ์ กลิ่นเกษร ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (วิถีพุทธ,ทักษะชีวิต)

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นายจักรี ภูมา ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย

3.นายเอกศักดิ์ นกช่วย ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

4.นางสาวพัชราภรณ์ กลิ่นเกษร ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย
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4.6 งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

หัวหน้างาน นายศุภชัย เรืองเดช ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

- การดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน

- การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน

ผู้รับผิดชอบ นายศุภชัย เรืองเดช ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

- การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเก่ียวกับวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า

2.นายพีระ เหมือดนอก ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

- การดําเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน

ผู้รับผิดชอบ 1.นายศุภชัย เรืองเดช ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นางสาวโสรญา รัตนบุรี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

3.นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

- ติดตามนักเรียนซ้ํารายวิชาแต่ละระดับช้ันเรียนและติดตามนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ

ผู้รับผิดชอบ 1. นางอังคณา แก้วเมือง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2. นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

3. นางสาวโสรญา รัตนบุรี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

- การเทียบโอน

ผู้รับผิดชอบ 1. นางจารุณี แซ่โง้ว ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2. นางสาวณัฐิญา คาโส ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

3. นายศุภชัย เรืองเดช ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

4. นางสาวโสรญา รัตนบุรี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

- งานจัดทําข้อมูล GPA

ผู้รับผิดชอบ 1.นายศุภชัย เรืองเดช ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นางสาวโสรญา รัตนบุรี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

3.นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

4.7 งานทะเบียนนักเรียน

หัวหน้างาน นางจารุณี แซ่โง้ว ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 2

- งานรับสมัครนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ 1. นางจารุณี แซ่โง้ว ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 2 หัวหน้า

2.นายศุภชัย เรืองเดช ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

3. นางสาวโสรญา รัตนบุรี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

4. นายพีระ เหมือดนอก ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

- การย้ายเข้า-ออกของนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ 1. นางจารุณี แซ่โง้ว ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 2 หัวหน้า

2. นางสาวโสรญา รัตนบุรี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

- งานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
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ผู้รับผิดชอบ 1. นางจารุณี แซ่โง้ว ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 2 หัวหน้า

2. นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.3 ผู้ช่วย

3. นายศุภชัย เรืองเดช ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

4. นางสาวโสรญา รัตนบุรี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

4.8 งานส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ

หัวหน้างาน นางสาวโสรญา รัตนบุรี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวโสรญา รัตนบุรี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า

2. นายศุภชัย เรืองเดช ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

3. นางอังคณา แก้วเมือง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

4. นายพีระ เหมือดนอก ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ช่วย

- การแข่งขันทักษะวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ 1.นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.3 หัวหน้า

2.นางสาวณัฐิญา คาโส ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

3.นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

4. นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

- รวบรวมเกียรติบัตร

ผู้รับผิดชอบ นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

- งานพัฒนาจุดเน้นเพื่อการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

4.9 งานประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา(SAR)

หัวหน้างาน นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.3

ผู้รับผิดชอบ 1. นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.3 หัวหน้า

2. นายพีระ เหมือดนอก ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

4.10 งานขับเคล่ือนโรงเรียนมาตรฐานสากล

หัวหน้างาน นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

- ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

- ส่งเสริมการยกระดับการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

- สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ นางสาวณัฐิญา คาโส ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

การจัดทําเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า

2. นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

3.นางสาวโสรญา รัตนบุรี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

4. นายศุภชัย เรืองเดช ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย
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- การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวณัฐิญา คาโส ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2. นางสาวเมธินีย์ สรรเสริญ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

3. นางอังคณา แก้วเมือง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ช่วย

- การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบันได 5 ข้ัน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ(EIS) การเรียนการสอน

รายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS1, IS2,IS3 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2. นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.3 ผู้ช่วย

3. นางสาวณัฐิญา คาโส ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ช่วย

- สรุปผลการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า

2. นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

3. นางสาวโสรญา รัตนบุรี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

4.11 การจัดการศึกษาเรียนรวมสําหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ

- การคัดกรองเด็กพิการ

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวชุติมา อักขราภรณ์ ตําแหน่งครูผู้ช่วย หัวหน้า

3. นางสาว ณัฐิญา คาโส ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

- ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ผู้รับผิดชอบ นางสาวรุ่งฤดี อินทรภูมิ ตําแหน่งครูพี่เล้ียงเด็กพิการ

4.12 งานส่งเสริมชุมชนและประสานความร่วมมือให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

- ผู้รับผิดชอบ 1.นายศุภชัย เรืองเดช ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นางสาวชุติมา อักขราภรณ์ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

3.นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

4.นางสาวเมธินีย์ สรรเสริญ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

4.13 การประเมินผลการดําเนินงานกลุ่มวิชาการ

- การประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวณัฐิญา คาโส ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2. นางสาวเมธินีย์ สรรเสริญ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

3. นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 ผู้ช่วย

4.13 งานอ่ืนๆที่ผู้บริหารมอบหมาย

5. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล หัวหน้ากลุ่ม นางสาวปทุมวัน ดุษฎี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

ประกอบด้วย บุคลากรดังต่อไปนี้

1.นางสาวปทุมวัน ดุษฎี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

2.นางสาววิลาสินี แทนทวี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1
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3.นางสาวกิตติมา สุขศิริ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

4.นางสยามล ใจฉลาด ตําแหน่งครูผู้ช่วย

5.นางสาวธารารัตน์ วงศ์กระสินธุ์ ตําแหน่งครูอัตราจ้าง

5.1 การบริหารงานบุคคล

- งานวางแผนสรรหาอัตรากําลังบรรจุแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวปทุมวัน ดุษฎี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2. นางสาววิลาสินี แทนทวี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

- งานบํารุงขวัญกําลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวกิตติมา สุขศิริ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า

2. นางสยามล ใจฉลาด ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

- การส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมสําหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวปทุมวัน ดุษฎี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2. นางสาววิลาสินี แทนทวี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

- งานเสริมสร้างมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาววิลาสินี แทนทวี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า

2. นางสาวกิตติมา สุขศิริ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวกิตติมา สุขศิริ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า

2.นางสยามล ใจฉลาด ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

- งานทะเบียน

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวกิตติมา สุขศิริ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า

2. นางสยามล ใจฉลาด ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

3.นางสาวธารารัตน์ วงศ์กระสินธุ์ ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย

- งานการย้าย/ไปช่วยราชการ

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวปทุมวัน ดุษฎี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

4. นางสาววิลาสินี แทนทวี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

5.2 งานพัฒนาบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวปทุมวัน ดุษฎี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นางสาววิลาสินี แทนทวี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

3.นางสาวกิตติมา สุขศิริ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

4.นางสยามล ใจฉลาด ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

5.นางสาวธารารัตน์ วงศ์กระสินธุ์ ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย

5.3 งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

- งานหลักฐานการปฏิบัติราชการ

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวปทุมวัน ดุษฎี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า
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2.นางสาวกิตติมา สุขศิริ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

- งานการลา

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวปทุมวัน ดุษฎี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นางสาววิลาสินี แทนทวี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

- งานเวรยามกลางวันและเวรยามกลางคืน/วันหยุดราชการ

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาววิลาสินี แทนทวี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า

2. นางสาวกิตติมา สุขศิริ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

- งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร/กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวปทุมวัน ดุษฎี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นางสาววิลาสินี แทนทวี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

3.นางสาวกิตติมา สุขศิริ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

4.นางสยามล ใจฉลาด ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

- งานพิจารณาความดีความชอบ

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวปทุมวัน ดุษฎี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

3. นางสาววิลาสินี แทนทวี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

- งานส่งเสริมการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวปทุมวัน ดุษฎี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า

2.นางสาวกิตติมา สุขศิริ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1 ผู้ช่วย

- งานสารบรรณกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสยามล ใจฉลาด ตําแหน่งครูผู้ช่วย หัวหน้า

2.นางสาวธารารัตน์ วงศ์กระสินธุ์ ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย

5.4 งานอ่ืนๆที่ผู้บริหารมอบหมาย

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เกิดผลดีต่อทางโรงเรียน

และราชการต่อไป

ท้ังนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันท่ี 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายโสภณ ทองจิตร)

ผู้อํานวยการโรงเรียนพนมศึกษา



   

 

 

 

    

      ค ำสั่งโรงเรียนพนมศึกษำ     
       ที ่251/2564 

   เรื่อง  มอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
      ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2564  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

เพ่ือให้การด าเนินงาน การพัฒนา การบริหารจัดการของโรงเรียนพนมศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามหลักการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พุทธศักราช ๒๕๔๕    และกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นหลักอ้างอิง
ส าคัญในการบริหารจัดการการพัฒนาตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับการกระจายอ านาจ การบริหารและจัด
การศึกษา โรงเรียนพนมศึกษาจึงแบ่งโครงสร้างการบริหารโรงเรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มอ านวยการ (กลุ่ม
บริหารทั่วไป) กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน เพ่ือให้เกิดความมีอิสระ ความคล่องตัว และสามารถรับผิดชอบในการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างความเชื่อมั่นต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการนี้ จึงแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่  ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนพนมศึกษา โดยขอยกเลิกค าสั่งใด ๆ   ที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่ง
นี้ตามรายละเอียด ดังนี้ 

  ๑. รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน มีหน้าที่และรับผิดชอบหลักในการบังคับบัญชาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษารองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา และช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ         
การบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ บริหารจัดการสถานศึกษา บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และ
นวัตกรรม บริหารงานชุมชนและเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย      
โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 บริหารกิจการของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา ส่งเสริม และจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน จัดท า
มาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ประเมิ นผลการปฏิบัติงาน          
ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายด้านคุณภาพ การปฏิบัติงานตามวิทย
ฐานะมีรายละเอียดดังนี้  
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 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน          
มีความสามารถในการช่วยบริหารจัดการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแสดงให้เห็ นว่ามีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์          
มีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีทักษะในการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ประกอบด้วย 

  ๑. นางงามพรรณ  ธิปัตย์  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา  
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา ในล าดับที่ ๑ 
 ๒. หัวหน้ำกลุ่มงำน มีหน้าที่ เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมวางแผนในการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนพนมศึกษา ก ากับ ติดตาม ประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ นโยบายทางราชการ และ
สถานศึกษาหรืองานอื่นท่ีได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ ประกอบด้วย 
  ๒.๑ นางวริษา  บุญกิจ ครู คศ.๒ 
ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา ในล าดับที่ ๒ ในกรณีที่ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และ/หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  ๒.๒ นางสาวณัฐิญา  คาโส  ครู คศ.3 

ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา ในล าดับที่ ๓ ในกรณีที่ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และ/หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  ๒.๓ นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี ครู คศ.๒ 

ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา ในล าดับที่ ๔ ในกรณีที่ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และ/หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
1. กลุ่มอ ำนวยกำร  หัวหน้ำกลุ่ม นำยพลนิวัฒน์  โรจน์วิเชียรรัตน์ ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.1   
กลุ่มอ านวยการประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  1.นางงามพรรณ  ธิปัตย์   ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน (ท่ีปรึกษา) 

2.นายพลนิวัฒน์  โรจนว์ิเชียรรัตน์  ต าแหน่งคร ู อันดับ  คศ.1 
3.นางวริษา  บุญกิจ   ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 2 
4.นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์     ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 2 
5.นายสุเมธ  ทองจันทร์   ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.2 
6.นางมารีหยาม  อินทรวิเศษ  ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 2 
7.นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์  ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 2 
8.นางสาวกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ  ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.2 
9.นายอารม  รักสีทอง   ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.1  
10.นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ  ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.๑ 
๑1.นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพ ต าแหน่งพนักงานราชการ 
12.นายธ ารงค์  อุ่นเรือน   ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
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13.นายวีระศักดิ์  รักกะเปา  ต าแหน่งพนักงานบริการ 
14.นางสาวพนัชฎา  เทวรรณะ  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1 
15.นางสาวพัชราภรณ์  กลิ่นเกษร  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1 
๑6.นางปัทมา  อุ่นเรือน   ต าแหน่งแม่บ้าน 

1.1 งำนกำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร 
  หัวหน้ำงำน   นำยพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์  ต ำแหน่งครู  อันดับ คศ. 1 

1.1.1  การจัดองค์กร 
  - การจัดท าแผนภูมิการบริหารโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบ 1.นางวริษา  บุญกิจ  ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 2  
   2.นางมารีหยาม  อินทรวิเศษ ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 2 
   3.นายพลนิวัฒน์  โรจนว์ิเชียรรัตน์ ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 1 
   4.นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพ ต าแหน่งพนักงานราชการ 

   - การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน 
ผู้รับผิดชอบ 1.นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์ ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 1 หัวหน้า 

 1.1.2 การพฒันามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ผู้รับผิดชอบ 1.นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์ ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 1 หัวหน้า 

 1.1.3  การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
  ผู้รับผิดชอบ 1.นางวริษา  บุญกิจ  ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.2  หัวหน้า 

2.นางมารีหยาม  อินทรวิเศษ ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 2  ผู้ช่วย 
1.2  งำนอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมงำน มีหน้าที่  ด าเนินการให้บริการในเรื่องของอาคารสถานที่              
จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ห้องน้ าให้มีสภาพดี สะอาด 
และถูกสุขลักษณะ ซ่อมแซมบ ารุงรักษา อาคาร สถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี ตลอดจนให้บริการตามที่ฝ่ายต่าง ๆ ร้องขอ 
ประกอบด้วย 
  นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์   ครู คศ.๒   หัวหน้างาน 
 1.2.1 งานการวางแผนอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
  1. นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์  ครู คศ.๒  หัวหน้า 
  2.นางสาวพนัชฎา  เทวรรณะ  คร ูคศ.1  ผู้ช่วย 
  3. นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ  ครู คศ.1  เลขานุการ 
 1.2.2 งานการบริการอาคารสถานที่ (อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ าหญิง) 
  1. นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์  ครู คศ.๒  หัวหน้า 
  2.นายธ ารง  อุ่นเรือน  พนักงานขับรถยนต์  ผู้ช่วย 
 1.2.3 งานดูแลความสะอาดอาคารเรียน ๑ (ชั้น ๑) 
  1. นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์  ครู คศ.๒  หัวหน้า 
  2. นางสาวรุ่งฤดี  อินทรภูมิ  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
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 1.2.4 งานดูแลความสะอาดอาคารเรียน ๑ (ชั้น ๒) 
  1. นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์  ครู คศ.๒  หัวหน้า 
  2. นายศุภชัย  เรืองเดช   ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
 1.2.5 งานดูแลความสะอาดอาคารเรียน ๒ (ชั้น ๑) 
  1. นางสาวพนัชฎา  เทวรรณะ  คร ูคศ.1  หัวหน้า 
  2. นางสาวเบญจวรรณ  ยอดปาน  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 1.2.6 งานดูแลความสะอาดอาคารเรียน ๒ (ชั้น ๒) 
  1. นางมารีหยาม  อินทรวิเศษ  ครู คศ.๒  หัวหน้า 
  2. นางสาวเบญจวรรณ  ทองเสน  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
 1.2.7 งานดูแลความสะอาดอาคารเรียน ๓ (ชั้น ๑) 
  1. นางสาวกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ   ครู คศ.๒  ซีกซ้ายของอาคาร 
  2. นายเกริกเกียรติ  จ านง   ครู คศ.๒  ซีกขวาของอาคาร 
 1.2.8 งานดูแลความสะอาดอาคารเรียน ๓ (ชั้น ๒) 
  1. นางจุติพร  เด็ดรักษ์ทิพย์  ครู คศ.๓  ซีกซ้ายของอาคาร 
  2. นายจักรี  ภูมา   ครูอัตราจ้าง  ซีกขวาของอาคาร 
 1.2.9  งานดูแลความสะอาดอาคารเรียน ๓ (ชั้น ๓) 
  1. นางสาวปทุมวัน ดุษฎี    ครู คศ.๒  ซีกซ้ายของอาคาร 
   2.นางสานวรัตน์  เชื้อพราหมณ์แพ พนักงานราชการ  ซีกขวาของอาคาร 
 1.2.10 งานการบริการอาคารโรงอาหาร 
  1. นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์  ครู คศ.๒  หัวหน้า 
  2. นายธ ารง  อุ่นเรือน   พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วย 
 1.2.11 งานการบริการห้องโสตทัศนศึกษา 
  1. นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์  ครู คศ.๒  หัวหน้า 
  2. นางสาวพนัชฎา  เทวรรณะ  คร ูคศ.1  ผู้ช่วย 
 1.2.12 งานการบริการอาคารประกอบ  
  1. นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์  ครู คศ.๒  หัวหน้า 
  2. นายวีระศักดิ์  รักกะเปา  พนักงานบริการ  ผู้ช่วย 

1.2.13 งานการบริการอาคารหอประชุม/ห้องประชุม 
 1. นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี   ครู คศ.๒  หัวหน้า 

  2. นายวีระศักดิ์  รักกะเปา  พนักงานบริการ  ผู้ช่วย 
 1.2.14 งานการบริการห้องน้ าชาย 
  1. นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์  ครู คศ.๒  หัวหน้า 
  2. นายวีระศักดิ์  รักกะเปา  พนักงานบริการ  ผู้ช่วย 
 1.2.15 งานการบริการอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
  1. นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ  ครู คศ.1  หัวหน้า 
  2. นายวีระศักดิ์  รักกะเปา  พนักงานบริการ  ผู้ช่วย 
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1.2.16 งานการให้บริการน้ าดื่ม 
  1. นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์  ครู คศ.๒  หัวหน้า 
  2. นายธ ารง  อุ่นเรือน   พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วย 
 1.2.17 งานการดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
  1. นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์  ครู คศ.๒  หัวหน้า 
  2. นางสาวพนัชฎา  เทวรรณะ  คร ูคศ.1  ผู้ช่วย 
  ๓. นายธ ารง  อุ่นเรือน   พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วย 
  4. นายวีระศักดิ์  รักกะเปา  พนักงานบริการ  ผู้ช่วย 
  5. นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ  ครู คศ.1  เลขานุการ 
 1.2.18 งานดูแลความสะอาดห้องส านักงาน (อาคารเรียน ๑) 
  1. นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์  ครู คศ.๒  หัวหน้า 
   นายวีร2.ะศักดิ์  รักกะเปา  พนักงานบริการ  ผู้ช่วย 
 1.2.19 งานดูแลความสะอาดห้องส านักงาน (อาคารเรียน ๒ และอาคารเรียน ๓) 
  1. นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ  ครู คศ.1  หัวหน้า 
  2. ธ ารง  อุ่นเรือน   พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วย 

 1.2.20 งานดูแลสวนนายปาล์มน้ ามันของโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   1.นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์ ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.2  หัวหน้า 

2.นายสุเมธ  ทองจันทร์  ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
3.นายพลนิวัฒน์  โรจนว์ิเชียรรัตน์ ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 1 ผู้ช่วย 
๔.นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ  ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.๑  ผู้ช่วย  
4.นายธ ารงค์  อุ่นเรือน  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วย 

1.2.21 การประเมินผลการด าเนินงานบริการและอาคารสถานที่ 
ผู้รับผิดชอบ นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์  ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.2  

1.3 งำนประสำนรำชกำรส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น 
 หัวหน้ำงำน นำยสุรพงษ์  ลำศรีทัศน์   ต ำแหน่งครู  อันดับ คศ. 2 

 1.3.1  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 ผู้รับผิดชอบ 1.นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์    ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.2  หัวหน้า 

2.นางสาวกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 2  ผู้ช่วย 
 1.3.2 การให้บริการชุมชน 
  ผู้รับผิดชอบ 1.นางมารีหยาม  อินทรวิเศษ ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 2 หัวหน้า 

2.นายพลนิวัฒน์  โรจนว์ิเชียรรัตน์ ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 1 ผู้ช่วย 
1.3.3  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

  ผู้รับผิดชอบ 1.นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์    ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.2  หัวหน้า 
2.นางมารีหยาม  อินทรวิเศษ ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 2 ผู้ช่วย 
3.นายพลนิวัฒน์  โรจนว์ิเชียรรัตน์ ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 1 ผู้ช่วย 
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1.3.4  ประเมินผลการด าเนินงานชุมชนภาคี เครือข่ายและการประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 1.นายพลนิวัฒน์  โรจนว์ิเชียรรตน์ ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.1  หัวหน้า 
  2.นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์ ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
  3.นายธ ารงค์  อุ่นเรือน  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วย  

1.4  งำนธุรกำร 
หัวหน้ำงำน  นำงมำรีหยำม  อินทรวิเศษ ต ำแหน่งครู อันดับ คศ.2 
1.4.1 การวางแผนงานธุรการ 

- การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานธุรการ 
- การรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ 

  - การท าแผนงานธุรการ 
ผู้รับผิดชอบ นางมารีหยาม  อินทรวิเศษ    ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.2  

 1.4.2  การบริหารงานสารบรรณ 
- การลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสารหนังสือราชการ 
- การโต้ตอบหนังสือราชการ 
- การเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ 

  - การบริการเก่ียวกับงานสารบรรณ 
- การลงทะเบียนรับหนังสือราชการกลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ นางมารีหยาม  อินทรวิเศษ ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.2   
- การประเมินผลการด าเนินงานธุรการ 
ผู้รับผิดชอบ นางมารีหยาม  อินทรวิเศษ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 

1.5 งำนส่งเสริมและสนับสนุนทำงกำรศึกษำ 
หัวหน้ำงำน นำงสำวนวรัตน์ เชื้อพรำหมณ์แพ  ต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร 

 1.5.1 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  - วางแผน ด าเนินการ สนับสนุน และพัฒนาให้บุคลากรสามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลย ี

เพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
  - ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  -  ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวนวรัตน์  เชื้อพราหมณ์แพ ต าแหน่งพนักงานราชการ หัวหน้า 
   2.นายอารม  รักสีทอง    ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 1  ผู้ช่วย 
1.5.2  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวพัชราภรณ์  กลิ่นเกษร ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.1  หัวหน้า 
2.นายอารม  รักสีทอง    ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 1 ผู้ช่วย 
3.นางสาวพนัชฎา  เทวรรณะ ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.1   ผู้ช่วย 

1.5.3 การจัดการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบ 1.นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์    ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.2  หัวหน้า 
  2.นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์ ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
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1.5.4 การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของ โรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 1.นายอารม  รักสีทอง    ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 1  หัวหน้า 

 2.นางสาวพนัชฎา  เทวรรณะ ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.1  ผู้ช่วย 
 3.นางสาวนวรตัน์ เช้ือพราหมณ์แพ ต าแหน่งพนักงานราชการ  ผู้ช่วย 

1.5.5 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพ ต าแหน่งพนักงานราชการ 

 1.5.6  การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ 
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นายพลนิวัฒน์  โรจน์วิเชียรรตัน์ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1   
1.5.7 งานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  

  ผู้รับผิดชอบ 1.นางวริษา  บุญกิจ  ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
    2.นางสาวพนัชฎา  เทวรรณะ ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 
1.6 งำนข้อมูลสำรสนเทศของบุคลำกรและนักเรียน (DMC and Emis) 

หัวหน้ำงำน   นำงสำวพัชรำภรณ์  กลิ่นเกษร  ต ำแหน่งครู  อันดับ คศ.1 
 1.6.1 ข้อมูลสารสนเทศของบุคลากร(Emis) 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพ ต าแหน่งพนักงานราชการ 
 1.6.2 ข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน(DMC) 
  ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัชราภรณ์  กลิ่นเกษร ต าแหน่งครู  อันดับ คศ.1    
 1.6.3 งานระบบข้อมูลสารสนเทศและ School Mapping ระดับจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพ ต าแหน่งพนักงานราชการ 
1.6.4 งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา(ZESA) 
 ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวนวรัตน์  เชื้อพราหมณ์  ต าแหน่งพนักงานราชการ  หัวหน้า 

2.นางมารีหยาม  อินทรวิเศษ ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 2 ผู้ช่วย 
1.7  กำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มอ ำนวยกำร    

ผู้รับผิดชอบ 1.นายพลนิวัฒน์  โรจนว์ิเชียรรัตน์ ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 1 หัวหน้า 
    2.นางมารีหยาม  อินทรวิเศษ ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 2 ผู้ช่วย 
    3.นางวริษา  บุญกิจ  ต าแหน่งครู  อันดับ คศ. 2   ผู้ช่วย 
    4.นางสาวนวรตัน์  เช้ือพราหมณแ์พ ต าแหน่งพนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
1.8  งำนอ่ืนๆที่ผู้บริหำรมอบหมำย 
2. กลุ่มกำรเงินและสินทรัพย์ หัวหน้ำกลุ่ม นำงสำวจันจิรำ เขียวคล้ำย ต ำแหน่งครู   อันดับ คศ. 2     
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

1.นางสาวจันจิรา  เขียวคล้าย ต าแหน่งครู อนัดับ คศ. 2 
2.นางสาวกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ ต าแหน่งครู อันดับ คศ. 2 
3.นางสาวอาภาพร  เทพบรรจง ต าแหน่งครู อันดับ คศ.2 
4.นายอารม  รักสีทอง  ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1 
5.นางสาวเบญจวรรณ  ทองเสน ต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 
6.นางสาวเรวดี   ศรีขาว  ต าแหน่งพนักงานราชการ 
 
 


