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          โรงเรียนกันทรารมณ์  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพ่ือเป้าหมายให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี 
และมีความสุข โรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยใช้การบริหารจัดการ
โรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) 

ในปีการศึกษา 2563 นี้ โรงเรียนกันทรารมณ์ มีโครงสร้างการบริหารงาน 5 ฝ่าย ประกอบด้วย     
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายบริหารทั่วไป 
เพ่ือให้บริหารงานได้อย่างมีคุณภาพ จึงได้มอบหมายและแต่งตั้งหน้าที่ของข้าราชการครูเป็นค าสั่งแม่บท 
ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นกรอบในหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรารมณ์ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าค าสั่ง
แม่บทประจ าปีการศึกษา 2563 จนส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 
 
 
 
                   โรงเรียนกันทรารมณ์ 
                8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
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สำรบัญ 
 
           หน้ำ 
 
ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนกันทรารมณ์       ค 
โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนกันทรารมณ์     ง 
โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายงบประมาณและแผนงานโรงเรียนกันทรารมณ์   จ 
โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนกันทรารมณ์    ฉ 
โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์    ช 
โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนกันทรารมณ์    ซ 
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ        1  
คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน       16 
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล       31 
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน        40 
คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป        54 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนฝ่ำยวิชำกำรโรงเรียนกันทรำรมณ์ 
 

 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ 
2. คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ 
3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
4. งานทะเบียนนักเรียน 
5. งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
6. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7. งานแนะแนว  
8. งานการศึกษาพิเศษ 
9. งานห้องเรียนพิเศษ  
10. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสู่การเรียนรู้ 
11. งานพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21  
12. งานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียง 
13. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
14. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
15. งานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
16. งานศูนย์คณิตศาสตร์ 
17. งานศูนย์หุ่นยนต์ 
18. งานนิเทศภายใน 
19. งานวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา 
20. งานสหวิทยาเขตกันทรารมย์ 
21. คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายวิชาการ 

นำยนริศ  อัมภรัตน์   
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 

นำยอัครเจตน์ สีหะวงษ์ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

นำงเรณู ค ำวงศ์ 
หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 
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       โครงสร้ำงกำรบรหิำรงำนฝ่ำยงบประมำณและแผนงำนโรงเรียนกันทรำรมณ์

 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
2. คณะกรรมการบริหารฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
3. งานจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
4. งานสารสนเทศโรงเรียน 
5. งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6. งานประเมินผลโครงการ 
7. งานจัดท าและเสนอของบประมาณ 
8. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
9. งานส านักงานฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
10. งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดท าสัญญาจ้างและหลักประกันสัญญา 
11. งานบัญชีวัสดุและทะเบียนสินทรัพย์ 
12. งานบ ารุงรักษาพัสดุและการปรับซ่อม 
13. งานตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
14. งานวางแผนการเงินและบัญชี 
15. งานการเงิน 
16. งานตรวจสอบเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
17 งานเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า 
18. งานเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
19. งานนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ 
20. งานนายทะเบียนบ าเหน็จบ านาญ 
21. งานสวัสดิการค่าเช่าบ้าน  ค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร 
22. งานเบิกจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน  
23. งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
24. งานบัญชี 
25. งานบัญชีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS 
26 คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
 

นำยนริศ  อัมภรัตน์   
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 

นำยอัครเจตน์ สีหะวงษ์ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยงบประมำณและแผนงำน 

 

นำงสมใจ  ค ำศรี 
หัวหน้ำฝ่ำยงบประมำณและแผนงำน 

 

จ 



 

  

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลโรงเรียนกันทรำรมณ ์

 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล 
2. คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารงานบุคคล 
3. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
4.งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
5. งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. งานหลักฐานการปฏิบัติราชการ 
7. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
8. งานพัฒนาบุคลากร 
9. งานเลื่อนเงินเดือน 
10. งานประเมินครูผู้ช่วยและวิทยฐานะครู 
11. งานส่งเสริมขวัญก าลังใจบุคลากร 
12.งานวินัยและรักษาวินัย 
13. งานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
14. งานบริหารงานธุรการ 
15. งานสารบรรณ 
16. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
17. คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคล  
      

นำยนริศ  อัมภรัตน์   
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 

นำยพิวัฒน์  ศรเพ็ชร 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 

 

นำงเด่นดวง  ยศวิจิตร 
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนฝ่ำยกิจกำรนักเรียนโรงเรียนกันทรำรมณ ์

 

1.คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 
3.งานบริหารงานกิจการนักเรียน 
4.งานระดับชั้น 
5.งานครูที่ปรึกษา 
6.งานเวรประจ าวัน 
7.งานส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
8.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9.งานโรงเรียนสุจริต 
10.งานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
11.งานชมรม To Be Number One 
12.งานคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน 
13.ส่งเสริมวินัยจราจร 
14.งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
15.งานโรงเรียนวิธีพุทธ 
16.งานเลขานุการฝ่ายกิจการนักเรียน 
17.คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

นำยนริศ  อัมภรัตน์   
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 

นำงสุพัตรำ  ดำวหน 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

 

นำยณฤภง  ศรีละพล 
หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนฝ่ำยบริหำรทั่วไปโรงเรียนกันทร

 

 

นำยนริศ  อัมภรัตน์   
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 

นำยพิวัฒน์  ศรเพ็ชร 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

 

นำยวีระชัย  พละศักดิ์ 
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

 

 
  

18. งานสนามกี า/สระว่ายน้ า/สวนสุขภาพ 
19. งานโสตทัศนศึกษา 
20. งานบ้านพักครู/บ้านพักนักกี า 
21.                   
22.                    
23. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
24. งานประกันชีวิต 
25. งานรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
26. งานส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
27. งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
28. งานยานพาหนะ 
29. งานชุมชนภาคีเครือข่าย 
30. งานการควบคุมภายใน 
31. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน 
     กันทรารมณ์ 
32. งานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
33. งานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์ 
34. คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานฝ่าย    
     บริหารทั่วไป 
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ค ำสั่งโรงเรียนกันทรำรมณ์ 

ที่ 174 /2563         
เร่ือง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ ปีกำรศึกษำ 2563 

……………………………….... 
 

        ด้วยโรงเรียนกันทรารมณ์ ได้มีการก าหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่างๆ  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 53 และมาตรา 68  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19 /2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร 
 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำฝ่ำยวิชำกำร 
     1.1 นายนริศ  อัมภรัตน์                 ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์     ประธานกรรมการ 
 1.2 นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                       รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป     กรรมการ 
     1.4 นางสุพัตรา  ดาวหน                ผูช้่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   กรรมการ 
     1.5 นางเรณู  ค าวงศ์                    หวัหน้าฝ่ายวิชาการ                  กรรมการและเลขานุการ  
 1.6 นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์            หัวหน้างานนิเทศภายใน           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
    1) ให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ 
    2) ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการชุดต่างๆของฝ่ายวิชาการ ตามวาระโอกาส 
    3) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ 
 

2. คณะกรรมกำรบริหำรฝ่ำยวิชำกำร 

 2.1  นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
 2.2  นางเรณู  ค าวงศ์   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
 2.3  นางสุธาทิพย์  แสงงาม  หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน    กรรมการ 
 2.4  นายสุพัฒน์  บุญน า  หัวหน้ากลุ่มฯภาษาไทย         กรรมการ 
 2.5  นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ  หัวหน้ากลุ่มฯคณิตศาสตร์        กรรมการ 
 2.6  นายศักดนัย  สืบเสน  หัวหน้ากลุ่มฯวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   กรรมการ 
 2.7  นายทศพล  ศรีนวล  หัวหน้ากลุ่มฯสังคมศึกษาฯ       กรรมการ 
 2.8  นายสมศักดิ์  นาเรือง  หัวหน้ากลุ่มฯสุขศึกษาและพลศึกษา     กรรมการ
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    2.9  นายแสงทอง  บริสาร  หัวหน้ากลุ่มฯศิลปะ       กรรมการ 
 2.10 นางจรรยา  เลิศล้ า  หัวหน้ากลุ่มฯการงานอาชีพ        กรรมการ 
 2.11 นางอุดมพร  ศรีส าอางค์  หัวหน้ากลุ่มฯภาษาต่างประเทศ      กรรมการ 
 2.12 นางนฤมล  สินธุรัตน์  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กรรมการ 
 2.13 นายรัตนดิลก  ค าเพราะ  หัวหน้างานแนะแนว      กรรมการ 
 2.14 นางสาวอ าภา  จันทร์ผาย  หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ     กรรมการ 
 2.15 นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษ (EP,MEP)  กรรมการ     
     2.16 นางจตุพร พรเกียรติคุณ  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์   
         และคณิตศาสตร์ (Gifted)      กรรมการ 
  2.17 นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์ หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสู่การเรียนรู้     กรรมการ 
  2.18 นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม  หัวหน้างานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
         ของเศรษฐกิจพอเพียง      กรรมการ  
  2.19 นายชยพล  ค าสิงห์  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์     กรรมการ 
 2.20 นางพัชรสุดา  อ่างมณี  หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล    กรรมการ 
  2.21 นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ หัวหน้างานศูนย์คณิตศาสตร์     กรรมการ 
  2.22 นายเฉลิม  บัวสิงห์  หัวหน้างานศูนย์หุ่นยนต์      กรรมการ 
 2.23 นางสาวภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาสื่อ  
         นวัตกรรมทางการศึกษา      กรรมการ 
    2.24 นายสมพงษ์  ละชั่ว    หัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียนรู้       กรรมการ        
    2.25 นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์    หัวหน้างานนิเทศภายใน                   กรรมการและเลขานกุาร 
    2.26 นางสาววิรยา แก่นค า    หัวหน้างานพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21   กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   
    1) จัดท าแผนงาน โครงการ โครงสร้างการบริหารวิชาการ ให้ครอบคลุมทุกงานในฝ่ายวิชาการ 
    2) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมทุกงานในฝ่ายวิชาการ 
    3) เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและผู้อ านวยการโรงเรียน 
    4) ให้ค าแนะน า นิเทศการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุตามหลักสูตรและจุดมุ่งหมาย 
    5) เป็นผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการสอดส่องดูแลให้ครูผู้สอนด าเนินการจัดการเรียน 
       การสอนได้ตามปกติ 
    6) เป็นคณะกรรมการให้ค าปรึกษาในการพิจารณาความดีความชอบของครูที่ปฏิบัติการสอน 
    7) ควบคุมดูแลส่งเสริมการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามนโยบาย ค าแนะน าของ 
       คณะกรรมการบริหารและค าสั่งของหัวหน้าสถานศึกษา 

3. งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 3.1 นางเรณู  ค าวงศ ์                               ครูช านาญการพิเศษ         หัวหน้างาน 
 3.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ   เจ้าหน้าที่ 
 3.3 หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เจ้าหน้าที่ 
 3.4 นางรัตติญากรณ ์ ทุมแถวหนองคาย ครชู านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
 3.5 นางพัชรสุดา  อ่างมณี ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  

 1) วางแผนการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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 2) ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานและ   
        ตัวชี้วัดในหลักสูตร  ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญัหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและ    
  ท้องถิ่น 
 3) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย     
        คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 4) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นและสาระที่รับผดิชอบให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
       เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้    
       เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ  
        พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ปรับปรุงแก้ไข รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นจากต้นสังกัด 
 6) จัดท าตารางเรียน ตารางสอน ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและหลักสูตรฯ 
 7) นิเทศการใช้หลักสูตรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและ                  

   น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
 8) ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
 9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. งำนทะเบียนนักเรียน 
 4.1 นายสมพงษ์  ละชั่ว     ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
 4.1 นางสุธาทิพย์  แสงงาม ครูช านาญการ เจ้าหน้าที่ 
 4.2 นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย์ ครูพนักงานราชการ                เจ้าหน้าที่   
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 1) วางแผนการด าเนินงานทะเบียนนักเรียน 
     2) วางแผนและจัดท าแผนการจัดชั้นเรียน 3 ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3) จัดท าเอกสารการรับสมัครประกอบใบสมัคร,คู่มือและจัดส่งโรงพิมพ์  
 4) ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใหม่ในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการ 
 5) รับสมัครนักเรียน โดยใช้สัดส่วนที่เหมาะสม 
 6) วางแผนด าเนินการคัดเลือกนักเรียน  และจัดท าข้อสอบเพ่ือคัดเลือกนักเรียน 
 7) ประกาศผลสอบและนัดหมายการรายงานตัวนักเรียนและมอบตัว 
 8) จัดท าเอกสารด าเนินการมอบตัวนักเรียน และวางแผนการด าเนินการเพ่ือชี้แจงครูทราบ 
 9) เก็บเอกสารรับมอบตัวนักเรียนให้เป็นระบบและปลอดภัย 
 10) จัดชั้นเรียนให้เหมาะสม ตามแผนการรับนักเรียน 
 11) จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
     12) จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 
     13) ด าเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่งาน DMC  
     14) ด าเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังก าหนด การขอพักการเรียน การขอคืน 
         สภาพการเป็นนักเรียน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 15) จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 

 16) รับและด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องต่างๆ ของนักเรียน ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่นการ 
          ลาออก การพักการเรียน การเทียบโอน ย้าย การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลวันเดือนปีเกิด เป็นต้น 
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 17) ส่งแบบส ารวจและรายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียน ตรวจสอบวุฒิการศึกษา รวมทั้งรายงาน 
       ผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ 

 18) จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่นๆ ตามความจ าเป็น 

        ที่เก่ียวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ 
    19) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานทะเบียนนักเรียนต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 20) ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5. งำนวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
    5.1 นายสมพงษ์  ละชั่ว                     ครชู านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
 5.2 นางวรรณภา  ศรีใสย์                   ครชู านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่วัดผล ม.1 
 5.3 นางสาวขวัญจิต  ตรงเที่ยง คร ู   เจ้าหน้าที่วัดผล ม.1 
 5.4 นางสุรจรรยา  ละชั่ว ครชู านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่วัดผล ม.2 
 5.5 นางรัตติญากรณ ์ ทุมแถวหนองคาย ครชู านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่วัดผล ม.2  
 5.6 นางสาวอรศิริ  ผิวจันทร์                 คร ู   เจ้าหน้าที่วัดผล ม.3 
 5.7 นางสาววาทินี  ชินบุตร ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่วัดผล ม.3 
 5.8 นางสาววิวรรธณี สหธรรมมิกะชาติ     คร ู   เจ้าหน้าที่วัดผล ม.4   
 5.9 นางสาวเกวลี  ป่าสนธิ ์ คร ู   เจ้าหน้าที่วัดผล ม.4 
 5.10 นางสาววิรยา  แก่นค า ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่วัดผล ม.5 
 5.11 นางสาวอ าภา  จันทร์ผาย ครู         เจ้าหน้าที่วัดผล ม.5 
 5.12 นางสาววรรณสา  แก้วพวง ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่วัดผล ม.6   
 5.13 นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่วัดผล ม.6   
 5.14 ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นทุกห้องเรียน    เจ้าหน้าที่ 
 5.15 ครูผู้สอนทุกระดับชั้นทุกห้องเรียน       เจ้าหน้าที่ 
 5.16 นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย์ ครพูนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

  1) จัดท าแผน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
2) ก าหนดวิธีการสร้างเครื่องมือการวัดผลการเรียน จัดท าเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลการเรียน 

 3) พัฒนาระบบ การวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
 4) ด าเนินการจัดท าคลังข้อสอบ การจัดเก็บข้อสอบและเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
     ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 5) ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) 
 6) น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเกี่ยวกับการวัดผลการเรียน 
 7) จัดท าและตรวจสอบเอกสาร ปพ.1, ปพ.2 ปพ.3 ปพ.7 และเอกสารรับรองอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
  8) รวบรวมผลสอบปลายภาค แบบประเมินผลการเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ น าเสนอ 
     ผู้อ านวยการเพ่ือขออนุมัติ ประกาศผลสอบและแยกชั้นเรียนให้ครูที่ปรึกษา น าไปจัดท า ปพ.6 
  9) ด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ 0, ร, มส 
  10) รวบรวมผลการสอบแก้ตัวน าเสนอผู้อ านวยการเพ่ือขออนุมัติ และประกาศผล ในระดับชั้นที่ 
      รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
 11) สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูผู้สอนแต่ละคนต่อรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
      เพ่ือหาจุดพัฒนา  
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 12) รวบรวมสถิติเก่ียวกับการวัดผล ประเมินผล เช่นสถิตินักเรียนที่สอบไม่ผ่าน สถิติการสอบแก้ตัว  
   13) จัดระบบการเก็บเอกสาร การท าลายเอกสาร ระเบียบค าสั่งงานวัดผล ให้สะดวกในการค้นหาและปลอดภัยใน 
          การเก็บรักษา 
  14) ร่วมมือกับกลุ่มสาระวิชาในการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ 
   15) ตรวจสอบ ปพ. 5 ของกลุ่มสาระวิชาต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย และสรุปผลการ ตรวจสอบ 
      ต่อรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ เพ่ือพัฒนา 
   16)  เป็น เลขานุการร่ วมกับหัวหน้าระดับชั้ นและครูผู้ สอนตรวจสอบคะแนนและผลการเรียนใน  ปพ.5  
          ในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
 17) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
   18) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของครูที่ปรึกษำ 
    1) เป็นกรรมการในการตรวจสอบผลการเรียนและความถูกต้องของเอกสาร  ปพ.1 , ปพ.6 
     2) ตรวจสอบและผลการเรียนใน  ปพ. 5, ปพ.6  ให้ถูกต้องและแจ้งให้ครูผู้สอนแก้ไข 
     3) รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบให้หัวหน้างาน  GPA/PR ที่ฝ่ายวิชาการเพ่ือพัฒนางาน 
   4) จัดท าเอกสาร ปพ.6 ให้กับนักเรียนในชั้นที่ปรึกษาเพ่ือนักเรียนจะน าไปให้ผู้ปกครองรับทราบ 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของครูผู้สอนระดับชั้น  
1) ศึกษาหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร และระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 2) ตรวจสอบความถูกต้องรายวิชา รหัสวชิา สาระพ้ืนฐาน  สาระเพ่ิมเติม   ค่าน้ าหนัก  หน่วยกิต และกิจกรรมพัฒนา 
        ผู้เรียน คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน  เพ่ือน าไปลงในเอกสาร ปพ. 6 
    3) ด าเนินการวัดผลและลงคะแนนให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
 4) ลงคะแนนตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ 
 5) รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบให้หัวหน้างานGPA/PR ที่ฝ่ายวิชาการเพ่ือพัฒนางาน 
    6) ส่ง ปพ.5 (ตรวจสอบในเครื่องคอมพิวเตอร์) ที่หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา และน าส่งฝ่ายวิชาการตรวจสอบในสัปดาห์แรก 
       ของเดือนทุกเดือน       
 7) ติดตามด าเนินการแก้ 0 ร มส. ให้กับนักเรียน 
 8) รายงานปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเรียน ให้รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการรับทราบเพื่อหา 
        แนวทางปรับปรุงแก้ไข 
 

6. งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  6.1 งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
   6.1.1 นายสุพัฒน์  บุญน า คร ู  หัวหน้ากลุ่มฯภาษาไทย 
   6.1.2 นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ ครูช านาญการพิเศษ              หัวหน้ากลุ่มฯคณิตศาสตร์      
  6.1.3 นายศักดนัย  สืบเสน ครูช านาญการพิเศษ     หัวหน้ากลุ่มฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  6.1.4 นายทศพล  ศรีนวล ครูช านาญการ     หัวหน้ากลุ่มฯสังคมศึกษาฯ    
   6.1.5 นายสมศักดิ์  นาเรือง ครูช านาญการพิเศษ     หัวหน้ากลุ่มฯสุขศึกษาฯ    
   6.1.6 นายแสงทอง  บริสาร ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มฯศิลปะ       
   6.1.7 นางจรรยา  เลิศล้ า ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มฯการงานอาชีพ      
   6.1.8 นางอุดมพร  ศรีส าอางค์     ครูช านาญการพิเศษ     หัวหน้ากลุ่มฯภาษาต่างประเทศ    
  6.1.9 นางนฤมล  สินธุรัตน์      ครูช านาญการพิเศษ     หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   
 1) วางแผนการด าเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2) ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผิดชอบตามความเหมาะสม 
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 3) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 4) ส่งเสริมและให้ความรู้ครูในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 

   เป็นส าคัญ  และให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้         
   บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและอาเซียน 
5) ส่งเสริมให้ครูจัดเนื้อหา สาระ กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนทั้งด้าน       
   ความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 6) ส่งเสริมการน าการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
7) ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วม ในการ       
   จัดการ เรียนรู้ตามความเหมาะสม 
8) ก ากับ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู ส่งเสริมให้ครูจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้       
   สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ             
   สถานการณ์  การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง        
   และการปฏิบัติจริง  การส่งเสริมให้รักการอ่าน  และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ       
   ให้สมดุลกัน  ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา            
   สาระกิจกรรม  ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัด       
   กระบวนการเรียนรู้และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน  ท้องถิ่นมามีส่วน              
   ร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  

 9)  จัดท าเอกสารการติดตามการจัดการ เรียนการสอนของครูและแบบรายงานผลการติดตาม 
  10)  ติดตามการจัดการเรียนการสอน และรายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารทราบ 
  11) จัดประชุมหัวหน้าและรองหัวหน้าระดับทุกเดือน   เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงาน  
 12) จัดท าจ านวนคาบสอน  รายวิชา ส่งงานตารางเรียนตารางสอน 
    13) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 14) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

6.2 งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  6.2.1 นางนฤมล  สินธุรัตน์ ครชู านาญการพิเศษ         หวัหน้างาน 
  6.2.2 นายสุดเขตต์  สินธุรัตน์ ครชู านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
  6.2.3 นางชุติมา  ทีปีเนตร คร ู   เจ้าหน้าที่  
   6.2.4 นางสาวอรศิริ  ผิวจันทร์  คร ู   เจ้าหน้าที่ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1) วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ตาม   
    โครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียน  
2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้สอดคล้อง   
    กับหลักสูตรโรงเรียน  

  3) ส ารวจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเข้ากิจกรรมตามความต้องการ ความสนใจและความถนัด 
 4) ประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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7. งำนแนะแนว  
    7.1 นายรัตนดิลก  ค าเพราะ ครชู านาญการพิเศษ    หัวหน้างาน 
     7.2 นางพรทิพย์  นาเรือง ครชู านาญการพิเศษ    เจ้าหน้าที่ 
     7.3 นางปรียานุช สงสาร ครชู านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
    7.4 นายภรภัทร เจริญธง ครชู านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่     
  7.5 นางสาวภัณฑิลา สะอาด ครชู านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 1) วางแผนการด าเนินงานแนะแนว 
  2) รับส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    

3) ให้การบริการ ด้านการให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้าน การเรียน การศึกษา 
        ต่อ การประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การเยี่ยมบ้านนักเรียนหรือด้าน      
        อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 4) ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างเพ่ือจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน  
 5) จัดกิจกรรมคาบแนะแนว จัดหลักสูตรและคู่มือการด าเนินการด้านกิจกรรมแนะแนว  
 6) จัดบริการแนะแนวครบ 5 งาน  
   7) ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การแนะแนว  
    8) ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 9) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานแนะแนว ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
    10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. งำนกำรศึกษำพิเศษ  
  8.1 นางสาวอ าภา  จันทร์ผาย คร ู   หัวหน้างาน 
 8.2 นางนุสรา  เงานอ ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   
 1) วางแผนการด าเนินงานการศึกษาพิเศษ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองนักเรียน 
   3) จัดท าเอกสารการคัดกรองนักเรียน และด าเนินการคัดกรองนักเรียน 
   4) เขียนแผน IEP เพ่ือเสนอของบประมาณ 
   5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียน 
 6) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานการศึกษาพิเศษต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
   7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. งำนห้องเรียนพิเศษ  
  9.1 ห้องเรียนพิเศษภำษำอังกฤษ (EP, MEP) 
   9.1.1 นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์ ครูช านาญการพิเศษ           หัวหน้างาน 
  9.1.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกคน  เจ้าหน้าที่ 
      9.1.3 นางสาววิวรรธณี สหธรรมมิกะชาติ     คร ู   เจ้าหน้าที่  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
    1) วางแผนการด าเนินงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  
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    2) จัดระบบบริหารหลักสูตรห้องเรียนพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ สพฐ. 
    3) จัดท าแผนงานที่มุ่งเน้นผลงาน / โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของงานห้องเรียนพิเศษ 
    4) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักเรียน โดยเปิดโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน และทดสอบความรู้ทาง     

      วิชาการของสถาบันอ่ืนทางวิชาการในทุกระดับ 
   5) พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ และสร้างเครือข่าย 
      การศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
   6) ติดต่อประสานงานจัดท าเอกสารเกี่ยวกับครูชาวต่างชาติ 
   7) ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
   8) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อ านวยการงานที่สังกัด และผู้อ านวยการโรงเรียนก่อน      
      ปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
   9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 9.2 งำนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (Gifted) 
    9.2.1 นางจตุพร พรเกียรติคุณ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
   9.2.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกคน  เจ้าหน้าที่ 
   9.2.3 นางนิออนด์  รอบคอบ ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   
      1) วางแผนการด าเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) 
   2) จัดระบบบริหารหลักสูตรพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ สพฐ. 
      3) จัดท าแผนงานที่มุ่งเน้นผลงาน / โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของงานห้องเรียนพิเศษ 

  4) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักเรียน โดยเปิดโอกาสเข้าร่วมแข่งขันและทดสอบความรู้ทาง 
       วิชาการของสถาบันอ่ืนทางวิชาการในทุกระดับ 

     5) พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสร้าง 
   เครือข่ายการศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 

      6) ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงานและรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
  7) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ รองผู้อ านวยการงานที่สังกัด และผู้อ านวยการโรงเรียนก่อน      
       ปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
  8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9.3 งำนแผนกำรเรียนพิเศษ คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น) 
  9.3.1 นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ ครูช านาญการพิเศษ     หัวหน้างาน 
   9.3.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน      เจ้าหน้าที่ 
   9.3.3 นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท ครูช านาญการพิเศษ     เจ้าหน้าที่ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   
  1) วางแผนการด าเนินงานแผนการเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 
  2) จัดโครงสร้างหลักสูตรพิเศษให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 3) จัดท าแผนงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของห้องเรียนแผนการเรียนพิเศษที่มุ่งเน้นผลงาน/และ 
            ทักษะชีวิตภายใต้การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 4) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน โดยเปิดโอกาสเข้าร่วม 
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            แข่งขันและทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของหน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันอื่น 
   ในทุกระดับ 

 5) พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสร้าง 
            เครือข่ายการศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
   6) ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงานและรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
   7) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 

 8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9.4 งำนแผนกำรเรียนพิเศษ กีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ (ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย) 
  9.4.1 นายสมศักดิ์  นาเรือง ครูช านาญการพิเศษ      หัวหน้างาน 
  9.4.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาทุกคน      เจ้าหน้าที่ 
  9.4.3 นางสาวธิดารัตน์  วิวาสขุุ ครูช านาญการ      เจ้าหน้าที่ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   
  1) วางแผนการด าเนินงานแผนการเรียนพิเศษ กีฬาสู่ความเป็นเลิศ (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
  2) จัดโครงสร้างหลักสูตรพิเศษให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     3) จัดท าแผนงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของห้องเรียนแผนการเรียนพิเศษที่มุ่งเน้นผลงาน/และ 
          ทักษะชีวิตภายใต้การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
     4) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ให้กับนักเรียน โดยเปิดโอกาสเข้าร่วมแข่งขันและ 
     ทดสอบความรู้ทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ของหน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันอื่นในทุกระดับ 
  5) พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และสร้าง 
    เครือข่ายการศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
      6) ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงานและรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
      7) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
  8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 9.5 งำนแผนกำรเรียนพิเศษ นิติศำสตร์และรัฐศำสตร์ (ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย) 
  9.5.1 นายทศพล  ศรีนวล ครูช านาญการ  หัวหน้างาน 
  9.5.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ทุกคน  เจ้าหน้าที่ 
  9.5.3 นายพรชัย  สุปิงคลัด ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   
  1) วางแผนการด าเนินงานแผนการเรียนพิเศษ นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
  2) จัดโครงสร้างหลักสูตรพิเศษให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  3) จัดท าแผนงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของห้องเรียนแผนการเรียนพิเศษที่มุ่งเน้นผลงาน/ 
            และทักษะชีวิตภายใต้การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
  4) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ให้กับนักเรียน โดยเปิดโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน 
  5) พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  
        และสร้างเครือข่ายการศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
  6) ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงานและรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
  7) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
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  8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10. งำนเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำสู่กำรเรียนรู้ 
 10.1 นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์ ครชู านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
 10.2 ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์ ครชู านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
 10.3 นางสาวภรพรรณกรณ์  ศิริพัชรโชติ ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
 10.4 นางพัชรสุดา  อ่างมณี ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
 10.5 นายดุริยางค์  ก้อนค า ครูพนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่ 
 10.6 นางกนกวรรณ  ก้อนค า ครูพนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่ 
 10.7 นายชัยชนะ  โสภา ครูพนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่ 
 10.8 นายศุภโชค  มาศกุล  ครูอัตราจ้าง   เจ้าหน้าที่  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
    1) วางแผนการด าเนินงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสู่การเรียนรู้  
 2) จัดท าทะเบียนวัสดุ-ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริม สัญญาณอินเตอร์เน็ตให้เป็นปัจจุบันและรายงาน 
        พัสดุประจ าปี 
 3) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี  Internet  ให้สามารถใช้งาน และใช้ในการเรียนรู้ได้   
 4) จัดหาและบริการงานคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตระบบDLTV/DLIT การสอนออนไลน์และใช้สื่อเพ่ือ 
        การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ 
 5) พัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
 6) พัฒนาสื่อและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 7) ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องใช้และเครื่องอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีและสัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้ใช้    
        การได้อย่างมีคุณภาพ 
 8) สนับสนุนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 9) สรุป รายงานผลประเมินผลการด าเนินงานประจ าภาคเรียน และประจ าปี 
 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

11. งำนพัฒนำกำรเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21  
 11.1 นางสาววิรยา  แก่นค า ครูช านาญการ  หัวหน้างาน  

11.2 นางพัชรสุดา  อ่างมณี ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
 11.3 นางสาวภรพรรณกรณ์   ศิริพัชรโชติ ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
 11.4 นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
 11.5 นางสาวอรศิริ  ผิวจันทร์ คร ู   เจ้าหน้าที่ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  

1) วางแผนการด าเนินงานพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 
2) การด าเนินการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) การเรียนเชิงรุก (Active Learning)      
   บูรณาการงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (KTRR Model) โดยการเรียนรู้ร่วมกันในทางวิชาชีพ ในทุกรายวิชาและ 
   ทุกระดับชั้น ประเมินผล และรายงานผล น าผลที่ได้ไปปรับปรุง 

 3) ส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community) ให้กับครู       
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        และบุคลากรทางการศึกษา ติดตาม รวบรวม สรุปผลเพ่ือเชื่อมโยงวิทยฐานะตามเกณฑ์วิทยฐานะ ว.21   
  4) ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาวิชาชีพครู สู่การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์วิทยฐานะ ว.21 
        และการเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่  
  5) ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการเรียนรู้แนวใหม่ในศตวรรษท่ี 21 การเรียนเชิงรุก     
        (Active Learning) การน านโยบายสู่การปฏิบัติ อาทิ โรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพ่ือเป็นผู้น าด้านการ 
        จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) และอ่ืน ๆ สู่การน าสู่การปฏิบัติในการ 
        จัดการเรียนรู้ 
 6) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 

7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

12. งำนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  12.1 นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม     ครูช านาญการ   หัวหน้างาน 
  12.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯทุกคน   เจ้าหน้าที่  
  12.3 นางชิสามาตา  กัณหา  คร ู   เจ้าหน้าที่  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   
 1) วางแผนการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) ศึกษาเอกสารการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) วางแผนพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลัก 
        ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ติดตามและตรวจสอบครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การบูรณาการบัญชีครัวเรียน และน าแผนการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียน 

 5) สรุปรายงานผลการพัฒนาจัดท ารูปเล่มเพ่ือเตรียมการประเมิน 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

13. งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
 13.1 นายชยพล  ค าสิงห์ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
 13.2 นางสาววิรยา แก่นค า ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
 13.3 นางสุธาทิพย์  แสงงาม ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
 13.4 นายไพโรจน์  เทียบคุณ ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   
 1) เสนอโครงการ วางแผน และด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน   

2) รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษา เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาและเผยแพร่สู่ภายนอก 
3) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรัก และเห็นคุณค่าของพืชพรรณและทรัพยากร 
4) สรุปและรายงานผลการด าเนินการเป็นระยะให้โรงเรียนรับทราบต่อไป 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

14. งำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
 14.1 นางพัชรสุดา  อ่างมณี ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
  14.2 นางสาวภรพรรณกรณ์   ศิรพิัชรโชติ ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
  14.3 นางปวีณา  สุร าไพ ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
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  14.4 นางนิออนด์  รอบคอบ ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
 1) วางแผนการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 2) จัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพด้วยระบบ TOA  
 4) พัฒนาครูให้มีความพร้อมในด าเนินงานตามระบบบริหารจัดการคุณภาพตามระบบ TQA 
 5) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 6) จัดท าสาระรายวิชาเพ่ิมเติมและรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
     7) พัฒนาครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     8) วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วม 
     9) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
     10) ประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
     11) รวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค การด าเนินงาน 
     12) ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 13) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 

14) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

15. งำนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
   15.1  นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
  15.2  นางสมใจ  ค าศรี ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่     
 15.3  นายวีระชัย  พละศักดิ์ ครูช านาญการพิเศษ    เจ้าหน้าที่ 
 15.4  นางเด่นดวง  ยศวิจิตร ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่    
    15.5  นางเรณู  ค าวงศ ์ ครูช านาญการพิเศษ    เจ้าหน้าที่ 
 15.6  นายณฤภง  ศรีละพล               ครูช านาญการพิเศษ            เจ้าหน้าที่  
 15.7  นายสุพัฒน์  บุญน า คร ู   เจ้าหน้าที่ 
 15.8  นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ ครูช านาญการพิเศษ            เจ้าหน้าที่ 
 15.9  นายศักดนัย  สืบเสน ครูช านาญการพิเศษ             เจ้าหน้าที่ 
 15.10 นายทศพล  ศรีนวล ครูช านาญการ            เจ้าหน้าที่ 
 15.11 นายสมศักดิ์  นาเรือง ครูช านาญการพิเศษ            เจ้าหน้าที่ 
 15.12 นายแสงทอง  บริสาร ครูช านาญการพิเศษ             เจ้าหน้าที่ 
 15.13 นางจรรยา  เลิศล้ า ครูช านาญการพิเศษ             เจ้าหน้าที่ 
 15.14 นางอุดมพร  ศรีส าอางค์ ครูช านาญการพิเศษ             เจ้าหน้าที่ 
 15.15 นายอัครพงศ์  ณรงค์ชัย ครูช านาญการพิเศษ             เจ้าหน้าที่ 
 15.16 นางนุสรา  เงานอ ครูอัตราจ้าง             เจ้าหน้าที่ 
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 1) วางแผนการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 2) จัดท าแผนกลยุทธ์ งานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 3) ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 4) รายงาน ก ากับ ติดตาม งานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบต่อไป 
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 5) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

16. งำนศูนย์คณิตศำสตร์ 
   16.1 นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
   16.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน   เจ้าหน้าที่  
 16.3 นายก่อโชค   ต่อนค าสนธิ์ คร ู   เจ้าหน้าที่ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
   1) วางแผนการด าเนินงานศูนย์คณิตศาสตร์ 
 2) จัดท าแผนกลยุทธ์ โครงการเพ่ือพัฒนาศูนย์คณิตศาสตร์ 
 3) ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 4) พัฒนาครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัดศูนย์เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 5) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบต่อไป 
 6) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
 7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

17. งำนศูนย์หุ่นยนต์ 
   17.1 นายเฉลิม  บัวสิงห์    ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
   17.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคน   เจ้าหน้าที่ 
   17.3 นางนิออนด์  รอบคอบ ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 1) วางแผนการด าเนินงานศูนย์หุ่นยนต์ 
    2) จัดท าแผนกลยุทธ์ โครงการเพ่ือพัฒนาศูนย์หุ่นยนต์ 
 3) ประสานงานเครือข่ายการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหุ่นยนต์ 
 4) พัฒนาครูผู้สอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 5) ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบต่อไป 
 6) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
 7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

18. งำนนิเทศภำยใน  
   18.1 นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
 18.2 หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   เจ้าหน้าที่ 
   18.3 นางนุสรา  เงานอ ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1) วางแผนการด าเนินงานนิเทศภายใน 
2) วิเคราะห์ข้อมูลและนโยบาย  เพ่ือวางแผนก าหนดรูปแบบกิจกรรมในการนิเทศครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ที่ได้รับมอบหมาย 

 3) ก าหนดปฏิทินในการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 4) ด าเนินการนิเทศตามปฏิทินที่ก าหนด 
 5) เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผลการด าเนินงาน และความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้อง 
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 6) วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลการนิเทศให้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป 
 7) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
 8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

19. งำนวิจัยและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
 19.1 นางสาวภรพรรณกรณ์  ศิริพัชรโชติ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
 19.2 นางพัชรสุดา  อ่างมณี ครูช านาญการพิเศษ        เจ้าหน้าที่ 
 19.3 นางสาววิรยา  แก่นค า ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1) ก าหนดเป้าหมายและกลวิธีในการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
2) สนับสนุนและพัฒนาให้เกิดการวิจัยที่เหมาะสมในสถานศึกษาและการขยายผลการน าไปใช้ประโยชน์ 
3) วางแผนการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาระบบวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
4) วิจัยและพัฒนา และประเมินผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพ่ือเป็นผู้น าด้านการจัดการเรียนรู้ 
   วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี การเรียนรู้แนวใหม่ SMT สะเต็ม  ศึกษา (STEM/STEAM) และอ่ืน ๆ สู่  
   การน าสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ 
5) ติดตาม ประเมินผล สรุปเป็นสารสนเทศ และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป 

 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 20. งำนสหวิทยำเขตกันทรำรมย์ 
 20.1 นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
  20.2 นางสาวอ าภา  จันทร์ผาย              ครู                              เจ้าหน้าที่ 
    20.3 นางสาวปรีดา จริยานพิวาทย์ ครูพนักงานราชการ     เจ้าหน้าที่ 
 20.4 นางนุสรา  เงานอ ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   

1) ด าเนินงานจัดท าแผนงานและโครงการตามที่คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตได้มีการประชุมและอนุมัติ 
    งบประมาณตามแผนการพัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2) ประสานงานเกี่ยวกับงานสารบรรณให้ทุกโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตกันทรารมย์รับทราบ 
 3) ประสานงานและด าเนินการจัดอบรม ประชุม คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตกันทรารมย์ 
 4) รวบรวมสรุปและรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
 5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

21. คณะกรรมกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนฝ่ำยวิชำกำร 
 21.1 นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
 21.2 นางเรณู  ค าวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
 21.3 นายสมพงษ์  ละชั่ว หัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ กรรมการ 
 21.4 นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์ หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษ กรรมการ 
 21.5 นางนฤมล  สินธุรัตน์ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      กรรมการ 
 21.6 นางรัตติญากรณ ์ ทุมแถวหนองคาย เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กรรมการ 
 21.7 นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม หัวหน้างานการจัดการเรียนรูต้าม       
      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรรมการ 
 21.8 นางสาววิรยา  แก่นค า หัวหน้างานพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21  กรรมการ 
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 21.9 นางสาวอรศิริ  ผิวจันทร์ เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้   กรรมการ 
 21.10 นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์ หัวหน้างานนิเทศภายใน   กรรมการและเลขานุการ 
 21.11 นางสาวปรีดา จริยานพิวาทย์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
  1) วางแผนการด าเนินงานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายวิชาการ 

2) จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการเม่ือสิ้นภาคเรียน ในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียนโดย 
   การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 3) ออกแบบและประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4) วิเคราะห์ผลการประเมินบุคลากรและการด าเนินงานวิชาการ 
 5) น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการพิจารณาความดีความชอบและพัฒนาการด าเนินงานวิชาการ 
 6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
 7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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        คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 

 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
     1.1 นายนริศ  อัมภรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานกรรมการ 
 1.2 นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์          รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณฯ รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 
    1.4 นางสุพัตรา  ดาวหน              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
    1.5 นางสมใจ  ค าศรี หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน กรรมการและเลขานุการ   
 1.6 นางนิลบล  เงินดี         หัวหน้างานการเงิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
หน้าที่และความรับผิดชอบ   

  ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารฝ่ายงบประมาณและแผนงานเพ่ือให้การด าเนินงานในสายงานฝ่าย
งบประมาณและแผนงาน เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด สพม. สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
สนองนโยบายของรัฐ และอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 

2. คณะกรรมการบริหารฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 

 2.1 นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์   รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณฯ ประธานกรรมการ 
 2.2 นางสมใจ  ค าศรี หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน        รองประธานกรรมการ 
 2.3 นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์  กรรมการ 
 2.4 นางนิลบล  เงินดี หัวหน้างานการเงิน   กรรมการ 
 2.5 นางพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร หัวหน้างานทะเบียนบ าเหน็จ บ านาญ กรรมการ 
 2.6 นางสาวศรีไพร   ยอดสาย       หัวหน้างานบัญชี    กรรมการ 
 2.7 นายวีรวัฒน์  สัตย์ซื่อ หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน  กรรมการ 
 2.8 นางสาวบังออน จุลพล หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
 2.9 นายทศพล  ศรีนวล หัวหน้างานบ ารุงพัสดุและปรับซ่อม  กรรมการ 
 2.10 นางรวีวรรณ สุขสาร หัวหน้างานบัญชีวัสดุและทะเบียนสินทรัพย์ กรรมการ     
 2.11 นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท หัวหน้างานเบิกจ่ายเงินเดือนครูและลูกจ้าง กรรมการ 
 2.12 นางปวีณา  สุร าไพ หัวหน้างานประเมินโครงการ  กรรมการ 
 2.13 นางนิออนด์  รอบคอบ หัวหน้างานควบคุมเบิกจ่ายงบประมาณ กรรมการ 
 2.14 นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา หัวหน้างานเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ  กรรมการ 
 2.15 นางวรรณภา  แสนทวีสุข   หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา    กรรมการ 
 2.16 นางจตุพร   พรเกียรติคุณ          หัวหน้างานแผนงาน   กรรมการและเลขานุการ 
 2.17 นางธันยาภัทร์  เธียรทองอินทร์   หัวหน้างานตรวจสอบพัสดุประจ าปี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1) วางแผนการด าเนินงานฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
 2) จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
 3) ด าเนินงานงบประมาณและแผนงานให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติของราชการ 
 4) ก ากับ นิเทศการปฏิบัติงานบุคลากรเพ่ือให้การด าเนินของฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี 
       ประสิทธิภาพ 
     5) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานฝ่ายงบประมาณและแผนงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
         เมื่อสิ้นภาคเรียน 
 6) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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3. งานจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
    3.1 นางจตุพร  พรเกียรติคุณ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 3.2 นางปวีณา  สุร าไพ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 3.3 นางนิออนด์  รอบคอบ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
 1) วางแผนการด าเนินงานการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
 2) ด าเนินการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกของโรงเรียน โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
        เพ่ือน ามาก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน  
 3) น าวิสัยทัศน์  พันธกจิและเป้าหมายของโรงเรียนมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4) จัดท าและเสนอกรอบประมาณประจ าปีเพ่ือจัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปี 
 5) จัดท าแผนปฏิบัติการ 1 ปี 
 6) จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
 7) ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 8) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีเสนอ 
        ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

4. งานสารสนเทศโรงเรียน 
 4.1 นายวีรวัฒน์  สัตย์ซื่อ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 4.2 นางสาวภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 4.3 นางพัชรสุดา  อ่างมณี ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 4.4 นางวิมลมาศ  ประทุมมังค์ ครูพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
 1) วางแผนด าเนินงานในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันและ 
        ด าเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน  
 2) ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ    
        ด าเนินงานและพัฒนาระบบเครือข่ายงานสารสนเทศของโรงเรียน 
 3) จัดท าข้อมูล Data management center (DMC) และรายงานให้ทันตามก าหนด 
 4) ด าเนินการน า ระบบ SMSS มาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการในกลุ่มงานต่าง ๆ ของโรงเรียน 
    5) ตรวจสอบเงินที่ได้รับจัดสรรและท าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
 6) จัดท า เอกสาร และเผยแพร่ สารสนเทศโรงเรียน ต่อสาธารณชน 
 7) ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินสารสนเทศโรงเรียน 
 8) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานสารสนเทศเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                
 

5. งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 5.1 นางนิออนด์  รอบคอบ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 5.2 นางจตุพร  พรเกียรติคุณ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ    
 1) วางแผนด าเนินงานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
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 2) จัดท าแผนการก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
        ประจ าปีงบประมาณ 
 3) ตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ รายเดือนและรายไตรมาส  
 4) ประเมิน สรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศผลการติดตาม ตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
        งบประมาณเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนรายเดือน รายไตรมาสและเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. งานประเมินผลโครงการ 
 6.1 นางปวีณา  สุร าไพ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 6.2 นางนิออนด์  รอบคอบ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
 1) วางแผนการด าเนินการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 2) จัดท าคู่มือการประเมินผลการด าเนินงานโครงการและการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้และ              
        ค่าเป้าหมายที่ก าหนดในกลยุทธ์และมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
 3) จัดระบบก ากับ ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นระยะเพ่ือให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
        ประจ าปีและประเมินผลการด าเนินการโดยใช้ วงจร KTRR Model โดยการประเมินประสิทธิภาพและ 
        ประสิทธิผลของงาน 
 4) ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายงานการด าเนินงานทั้งก่อนการด าเนินงาน ระหว่างการด าเนินงานและ 
        สิ้นสุดการด าเนินงานเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และความส าเร็จของงาน 
 5) ตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานการประเมินผลโครงการ กิจกรรม 
 6) ประเมิน สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม เพ่ือจัดท ารายงานผลการพัฒนา 
        คุณภาพการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษาเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพ่ือรายงานต่อ 
        หน่วยงานต้นสังกัด ต่อผู้ปกครองและชุมชน 
 7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

7. งานจัดท าและเสนอของบประมาณ 
 7.1 นางจตุพร พรเกียรติคุณ  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 7.2 นางนิออนด์  รอบคอบ  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
    1) วางแผนการด าเนินการจัดท าและการเสนอของบประมาณ 
 2) วิเคราะห์ ศึกษา ทิศทาง การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 3) ประสานงาน รวบรวม จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการจัดท าค าของบประมาณ 
 4) จัดท าค าของบประมาณของสถานศึกษาเสนอต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ หรือหน่วยงานอื่นเพ่ือพิจารณางบประมาณ 
 5) ตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินการจัดท าและการเสนอของบประมาณ 
 6) ประเมิน สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยมีเป้าหมายสอดคล้องกับ    
        แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

8. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 8.1 นางบังออน จุลพล ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 8.2 นางทิพย์ชริน  โพธ์ิทิพย์ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
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     8.3 นายส าราญ   เจริญชัย  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
  8.4 นางสาวอ าภา  จันทร์ผาย ครู เจ้าหน้าที่   
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
 1) วางแผนกรอบงานในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์  
 2) วางแผนด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
        คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
 3) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท    
       การศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
 4) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 5) ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 6) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 7) ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการ 
       ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 8) ประเมิน สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้น 
        ภาคเรียน 
 9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

9. งานส านักงานฝ่ายงบประมาณและแผนงาน  
 9.1 นางรวีวรรณ  สุขสาร ครูช านาญการ หัวหน้างาน 
 9.2 นางธันยาภัทร์  เธียรทองอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
    9.3 นางสาวลลิตา  ศรีค า ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1) วางแผนการด าเนินงานส านักงานฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
 2) ลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
 3) ด าเนินการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
 4) ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิก จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดท าทะเบียนคุมใบเบิก ใบยืมของกลุ่มสาระ/งาน 
 5) ตรวจสอบ ตัดยอดเงินตามใบเสร็จ/ ใบส่งของ กลุ่มสาระ /งาน ในโปรแกรมตัดยอด 
 6) จัดท าทะเบียนเอกสารใบเสร็จ/ใบส่งของ ประสานงานกับงานการเงินในการล้างหนี้เงินยืม 
 7) ประเมนิ สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานส านักงานฝ่ายงบประมาณและแผนงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
        เมื่อสิ้นภาคเรียน 
 8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
10. งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดท าสัญญาจ้าง และหลักประกันสัญญา 
 10.1 นายสมลักษณ์   พรเกียรติคุณ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 10.2 นางธันยาภัทร์  เธียรทองอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 10.3 นางรวีวรรณ  สุขสาร ครูช านาญการ เจ้าหน้าที่ 
 10.4 นายสุพัฒน์  บุญน า ครู เจ้าหน้าที่ 
 10.5 นางสาวญาณิศา  โตมร ครู เจ้าหน้าที่  
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1) วางแผนการบริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไข 
        ปรับปรุงทุกฉบับ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และ 
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        พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 2) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
       และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 3) จัดพิมพ์ชุดจัดซื้อ/จัดจ้าง/คู่สัญญา 
 4) ด าเนินการเบิก จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง และจัดเอกสารให้เป็นระบบ 
 5) ควบคุม ประสานงาน ดูแลพัสดุให้มีการใช้ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การคืน  
       หลักทรัพย์ค้ าประกันสัญญา การบ ารุงรักษาและการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
       มากที่สุด 
 6) ประเมิน สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดท าสัญญาจ้าง และหลักประกันสัญญาเสนอต่อ 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

11. งานบัญชีวัสดุและทะเบียนสินทรัพย์ 
 11.1 นางรวีวรรณ  สุขสาร  ครูช านาญการ    หัวหน้างาน 
 11.2  นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที ่
 11.3 นางสาวญาณิศา  โตมร  ครู     เจ้าหน้าที ่
    11.4 นางสาวลลิตา  ศรีค า                ครูอัตราจ้าง                                      เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1) วางแผนการด าเนินงานบัญชีวัสดุและทะเบียนสินทรัพย์ 
 2) ก าหนดรหัส และลงทะเบียนสินทรัพย์ ประเภทต่าง ๆ  
 3) จัดท าบัญชีวัสดุ ทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์และจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน 
 4) ตรวจสอบ ควบคุม ประสานงาน ดูแลพัสดุให้มีการใช้ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การ 
        ตรวจสอบ การบ ารุงรักษาและการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากท่ีสุด 
 5) ประเมิน สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานบัญชีวัสดุและทะเบียนสินทรัพย์เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
        เมื่อสิ้นภาคเรียน 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

12. งานบ ารุงรักษาพัสดุและการปรับซ่อม 
 12.1 นายทศพล  ศรีนวล ครูช านาญการ หัวหน้างาน 
 12.2 นายสุพัฒน์  บุญน า ครู เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1) วางแผนการด าเนินงานบ ารุงรักษาพัสดุและการปรับซ่อม 
 2) จัดท าค าชี้แจง ค าแนะน าวิธีการใช้ การท านุบ ารุงรักษา การขอปรับซ่อมแก่บุคลากร 
 3) ด าเนินการซ่อมแซม บ ารุง รักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ 
 4) รายงานผลการด าเนินการซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ และรายงานพัสดุ ครุภัณฑ์ที่คงเหลือในแต่ละรายปี 
        เพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 5) ประเมิน สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาพัสดุและการปรับซ่อมเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน        
       เมื่อสิ้นภาคเรียน 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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13. งานตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 13.1 นางธันยาภัทร์  เธียรทองอินทร์         ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
 13.2 นายทศพล  ศรีนวล ครูช านาญการ   เจ้าหน้าที่                          
 13.3 นางสาวญาณิศา  โตมร ครู  เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1) วางแผนการด าเนินงานตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 2) ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ    
       ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 3) ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
        พ.ศ. 2560  
 4) รายงานการจ าหน่ายพัสดุประจ าปีให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
 5) ประเมิน สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบพัสดุประจ าปีเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 13.3 เจ้าหน้าทีพั่สดุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ /ฝ่าย/งาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย/งาน เจ้าหน้าที่พัสดุ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     นายก่อโชค  ต่อนค าสนธ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นายชัยพร  เวียงค า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นางสวลี   บุญมูล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางอุดมพร  ศรีส าอาง/นางสาววาทินี  ชินบุตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางสาวสุภาพร  อ้อมชมพู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  นางสาวธัญญาลักษณ์  วิทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  นายส าราญ  เจริญชัย 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                นางนฤมล  สินธุรัตน์ 
ฝ่ายวิชาการ นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์ 
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน นางนิออนด์  รอบคอบ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล นางสาวทศพร  คูณทวี 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวจารุพร  แก้วลา 
ฝ่ายกิจการนักเรียน นางชยพล  ค าสิงห์ 
งานแนะแนว    นางพรทิพย์  นาเรือง 
งานห้องสมุด  นางสกุลรัตน์  ทองแสน 
งานอนามัย  นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์ 
งานโสตทัศนศึกษา   ว่าที่ ร.ต.วชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์ 
งานคอมพิวเตอร์  นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์ 
งานชุมชน  นางสุดใจ  วงศ์คูณ 
งานประชาสัมพันธ์   นายชัยชนะ  โสภา 
งานลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว นางสาวเรืองรัตน์  เผ่าภูรี 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1) วางแผนการด าเนินงานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย/งาน 
 2) ด าเนินการขออนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามแผนปฏิบัต0ิ.การของกลุ่มสาระการเรียนรู้/  
        ฝ่าย/งาน ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุก าหนด 
 3) ด าเนินการเบิก จ่าย วัสดุ ตามท่ีได้รับอนุมัติ 

4) จัดท าทะเบียนคุม พัสดุ ครุภัณฑ์ ของกลุ่มสาระ/งานให้เป็นปัจจุบัน                                                                      
5) ส ารวจพัสดุ ครุภัณฑ์ ของกลุ่มสาระ/งาน  และรายงานพัสดุโรงเรียนตามก าหนดในปฏิทิน  

 6) ประเมิน สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย/งานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
        เมื่อสิ้นภาคเรียน 
 7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

14. งานวางแผนการเงินและบัญชี 
 14.1 นางสมใจ  ค าศรี ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 14.2 นางนิลบล  เงินดี ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1) วางแผน จัดระบบควบคุมงาน ก ากับดูแล ติดตามและนิเทศงานในงานการเงินและบัญชี ให้เกิด 
        ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และความต้องการของงานการเงินและบัญชี ตลอดจน การวางแผน 
        กิจกรรม/โครงการในฝ่ายการด าเนินการในงาน/กิจกรรม 
 3) ด าเนินการ ก ากับดูแลงานการเงินและบัญชี ใหเปนไปตามระเบียบแนวปฏิบัติของสวนราชการ 
 4) ประเมิน สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานวางแผนการเงินและบัญชีเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้น          
        ภาคเรียน 
 5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

15. งานการเงิน 
 15.1 นางนิลบล  เงินดี ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน  
 15.2 นางวรรณภา  แสนทวีสุข พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่  
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
  1) วางแผน ด าเนินการ งานการเงิน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2) ตรวจหลักฐานการเบิก – จ่ายเงิน เพ่ือเสนอขออนุมัติจ่ายเงินทุกประเภท 
 3) จัดให้มีเอกสารระเบียบว่าด้วยการเงินและบัญชี 
 4) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
 5) ควบคุมและวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณให้ถูกระเบียบ 
 6) ดูแลการจัดท าเอกสารการเงินและบัญชีต่างๆ 
 7) ดูแลการอนุมัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 8) ดูแลการขอโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 9) การรายงาน ตรวจสอบ ติดตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 10) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 11) การเบิกเงินจากคลัง 
 12) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
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 13) การน าเงินส่งคลัง 
 14) การจัดท าบัญชีการเงิน และการจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
 15) การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
 16) การตรวจสอบติดตามและการรายงานการใช้งบประมาณ 
 17) จัดท ารายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 18) จัดท ารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 19) ปฏิบัติหน้าที่ Company User Authorizer ในระบบ KTB Corporate Online 
 20) ประเมิน สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานการเงินเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 21) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

16. งานตรวจสอบเอกสารและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
  16.1  นายไพโรจน์  เทียบคุณ ครูผู้ช่วย หัวหน้างาน 
  16.2  นางสาวไอยเรศ  โดดชัย ครูพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   

1) วางแผน ด าเนินการ ตรวจสอบเอกสารและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนให้เกิด 
    ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2) ตรวจสอบเอกสารขอเบิกและเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 3  จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
 4) จัดท าทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
 5) จัดท าหนังสือขอเบิกสมุดเช็คจากธนาคารและจัดท าทะเบียนคุมสมุดเช็คเงินทุกประเภท 
 6) จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท  
 7) จัดท าเช็คสั่งจ่ายและจ่ายเงินทุกประเภท 
 8) จัดท าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับร้านค้า ผ่านโปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบแบบ 
 9) จัดท าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.53) ผ่านโปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบ    
        แบบ ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53  
 10) ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ผ่านระบบ E-FILING และน าส่งกรมสรรพากรหรือธนาคาร 
        พาณิชย์ ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 
 11) จัดท าข้อมูลในระบบ KTB Corporate Online ด้านจ่าย 
 12) จัดท าทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา เบิก – ถอน เงินประกันสัญญา 
 13) ติดตาม ทวงถามการส่งใช้สัญญายืมเงินเมื่อครบก าหนด  
 14) จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินและหลักฐานการจ่ายเงินให้เรียบร้อยและปลอดภัย 
 15) ออกใบเสร็จรับเงินบ ารุงการศึกษา 
 16) ประเมิน สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเสนอต่อผู้อ านวยการ 
         โรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 17) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

17. งานเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า 
  17.1 นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
  17.2 นางชุติมา  ทีปีเนตร ครู เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
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 1) วางแผน ด าเนินการ งานเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2) จัดท าบันทึกการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กรณบีรรจุแตง่ต้ัง เลื่อนเงินเดือน โยกย้าย พ้นจาก   
        ราชการ ฯลฯ 
 3) ประมวลผลการเบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ าในแต่ละเดือน 
 4) ท าบันทึกรายการขอเบิกและหักหนี้ในแต่ละเดือน 
 5) ออกรายงานและตรวจสอบข้อมูลการเบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
 6) ส่งเอกสารการขอเบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ า ให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 12 ของเดือน 
 7) จัดท าหนังสือรับรองการจ่ายเงิน(สลิปเงินเดือน) ประจ าเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
 8) จัดท าบันทึกกรณีมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคาร ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า  
       แจ้งกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 17 ของเดือน ที่มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
 9) จัดท าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า เมื่อสิ้นปีภาษ ี
 10) จัดท าข้อมลูการหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่งกรมสรรพากร 
 11) จัดส่งเงินและข้อมูลให้กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) และ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับ 
         ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) 
 12) ติดต่อประสานงานและน าส่งหนี้บุคคลที ่3 ในแต่ละเดือน 
 13) จัดท าทะเบียนคุมเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า ทุกเดือน 
 14) จัดท าบัตรเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
 15) ปฏิบัติหน้าที่ COMPANY USER AUTHORIZER ในระบบ KTB CORPORATE ONLINE  
 16) จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินและหลักฐานการจ่ายเงินให้เรียบร้อยและปลอดภัย 
 17) ออกใบเสร็จรับเงินบ ารุงการศึกษา 
 18) ประเมิน สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าเสนอต่อ     
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 19) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

18. งานเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
 18.1 นางสาวไอยเรศ  โดดชัย          ครูพนักงานราชการ หัวหน้างาน 
 18.2 นางวรรณภา  แสนทวีสุข พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1) วางแผน ด าเนินการ งานเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2) เบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินสมทบประกันสังคมทุกเดือน ผ่านระบบ GFMIS Web  Online  
 3) จัดท ารายละเอียดการจ่ายเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวทุกเดือน 
 4) จัดท าหนังสือรับรองการจ่ายเงิน (สลิปเงินเดือน) ประจ าเดือนลูกจ้างชั่วคราวทุกเดือน 
 5) จัดท าข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและลาออกของผู้ประกันตน ผ่านระบบ SSO E-SERVICE 
       ส านักงานประกันสังคม 
 6) น าส่งเงินสมทบประกันสังคม ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ผ่านระบบ SSO E-SERVICE  ประกันสังคม  
        ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
 7) จัดท าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1) ส าหรับผู้มีเงินหัก ณ ที่จ่าย ผ่านโปรแกรมบันทึกข้อมูลใบ 
        แนบแบบ ภ.ง.ด.1  
 8) ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1) ผ่านระบบ E-FILING และน าส่งกรมสรรพากรหรือธนาคารพาณิชย์      
        ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 
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 9) ออกหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
 10) ออกหนังสือรับรองสิทธ์ิของข้าราชการ ลูกจ้า งประจ า พนักงานราชการ 
 11) จัดท าข้อมูลในระบบ KTB Corporate Online ด้านจ่าย 
 12) ออกใบเสร็จรับเงินบ ารุงการศึกษา 
 13) ติดต่อประสานงานและน าส่งหนี้บุคคลที่ 3 ในแต่ละเดือน 
 14) จดบันทึกวาระการประชุมและสรุป งานการเงินและบัญชี  
 15) รับหนังสือราชการจากงานธุรการ บันทึกและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 16) จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินและหลักฐานการจ่ายเงินให้เรียบร้อยและปลอดภัย  
 17) ประเมิน สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน       
         เมื่อสิ้นภาคเรียน  
 18) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  

19. งานนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ  
 19.1 นางนิลบล  เงินดี ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 19.2 นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา ครู เจ้าหน้าที่   
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
 1) วางแผน ด าเนินการ งานนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 2) เป็นนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐโรงเรียนกันทรารมณ์ 
 3) จัดท าบันทึกข้อมูลบุคลากร  ดูแลข้อมูล  ตรวจสอบ  เพ่ิมเติม  ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลของข้าราชการ    
        ลูกจ้างประจ าและบุคคลในครอบครัวในสังกัดเพ่ือให้ข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  มีความถูกต้อง    
        ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน    
 4) ประสานงานกับหน่วยเบิกของโรงเรียนต้นสังกัดบุคลากรที่ย้ายเข้าและออกเพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 5) ประเมิน สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้น           
         ภาคเรียน 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

20. งานนายทะเบียนบ าเหน็จ บ านาญ 
 20.1 นางพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 20.2 นางสาวมุกชมพู  เพชรไกร ครู                      เจ้าหน้าที่       
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1) วางแผน ด าเนินการ งานนายทะเบียนบ าเหน็จ บ านาญ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2) เป็นนายทะเบียนบ าเหน็จบ านาญ 
 3) จัดท าบันทึกข้อมูลผู้รับบ าเหน็จบ านาญ ผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) 
 4) จัดท าแบบแจ้งรายการข้อมูลหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญปกติ ของส่วนราชการผู้เบิก (สจร.6)              
        ให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 5 ของเดือน 
 5) ประมวลผลการเบิกเงินของผู้รับบ าเหน็จบ านาญ ในแต่ละเดือน 
 6) ออกรายงานและตรวจสอบข้อมูลการเบิกเงินผู้รับบ าเหน็จบ านาญ 
 7) ส่งเอกสารการขอเบิกเงินผู้รับบ าเหน็จบ านาญ 
 8) จัดท าหนังสือรับรองการจ่ายเงิน(สลิปเงินเดือน) ประจ าเดือนของผู้รับบ าเหน็จบ านาญ 
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 9) จัดท าบันทึกกรณีมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้รับบ าเหน็จบ านาญแจ้งกรมบัญชีกลาง ภายใน    
        วันที่ 17 ของเดือน ที่มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
 10) จัดท าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของผู้รับบ าเหน็จบ านาญ เมื่อสิ้นปีภาษี 
 11) จัดท าข้อมลูการหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่งกรมสรรพากร 
 12) ติดต่อประสานงานและน าส่งหนี้บุคคลที่ 3 ในแต่ละเดือน 
 13) จัดท าทะเบียนคุมเงินผู้รับบ าเหน็จบ านาญ ทุกเดือน 
 14) เก็บค่าไฟฟ้าบ้านพักครู และตู้ ATM ธนาคารออมสินทุกเดือน และน าส่งเงินที่เจ้าหน้าที่การเงินทุกวันสิ้นเดือน 
 15) จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินและหลักฐานการจ่ายเงินให้เรียบร้อยและปลอดภัย 
 16) ประเมิน สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานนายทะเบียนบ าเหน็จ บ านาญเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
         เมื่อสิ้นภาคเรียน 
 17) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

21. งานสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร 
 21.1 นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา ครู หัวหน้างาน 
   21.2 นางนิลบล  เงินดี ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
  1) วางแผน ด าเนินการ งานสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ให้เกิดประสิทธิภาพและ 
        ประสิทธิผล 
 2) ของบประมาณค่าเช่าบ้านตามรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเบิกค่าเช่าบ้านในแต่ละปีงบประมาณ 
 3) จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรและเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน    
        ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร 
 4) บันทึกข้อมูลการบริจาค ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-DONATION) 
 5) ปฏิบัติหน้าที่การเบิกจ่ายเงินและจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS WEB ONLINE 
 6) บันทึกรายการจ่ายช าระเงินโดยส่วนราชการ (ขจ.05) ผ่านระบบ GFMIS WEB ONLINE 
 7) ตรวจสอบและจัดท ารายงานแบบยืนยันการขอเบิกเงินจากคลัง ในระบบ GFMIS ประจ าเดือน                            
         ส่งส านักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
 8) จัดท าข้อมูลในระบบ KTB CORPORATE ONLINE ด้านจ่าย 
 9) ออกใบเสร็จรับเงินบ ารุงการศึกษา 
 10) จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินและหลักฐานการจ่ายเงินให้เรียบร้อยและปลอดภัย 
 11) ประเมิน สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตรเสนอต่อ 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 12) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

22. งานเบิกจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเครื่องแบบนักเรียน / เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน /
เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) / ทุนการศึกษา 
 22.1 นางสาวมุกชมพู   เพชรไกร     ครู หัวหน้างาน 
 22.2 นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา ครู เจ้าหน้าที่ 
 22.3 นางสาวไอยเรศ   โดดชัย ครูพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
    1) วางแผน ด าเนินการ งานเบิกจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน / เงินปัจจัยพื้นฐาน 
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        นักเรียนยากจน /เงินกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) / ทุนการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
        และประสิทธิผล 
 2) ตรวจสอบเงินที่ได้รับจัดสรรและท าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
 3) ตรวจสอบเงินที่ได้รับจัดสรรและท าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
 4) ตรวจสอบเงินที่ได้รับจัดสรรและท าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
 5) ตรวจสอบเงินที่ได้รับจัดสรรและท าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา 
 6) จัดท าหลักฐานการจ่ายเงินและจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
 7) จัดท าหลักฐานการจ่ายเงินและจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
 8) จัดท าหลักฐานการจ่ายเงินและจ่ายเงินกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
 9) จัดท าหลักฐานการจ่ายเงินและจ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก 
 10) จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินและหลักฐานการจ่ายเงินให้เรียบร้อยและปลอดภัย 
 11) จัดท าประกาศโรงเรียนเร่ืองการจ่ายเงินทุกประเภท 
 12) จัดท าค าสั่งการปฏิบัติงานต่างๆ  
 13) จัดท าข้อมูลในระบบ KTB CORPORATE ONLINE ด้านรับ 
 14) ออกใบเสร็จรับเงินบ ารุงการศึกษา 
 15) จัดท ารายงานค่าสาธารณปูโภค ผ่านระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณและรายจ่ายประจ าปีทุกสิ้น       
          ไตรมาส (E-BUDGET) 
 16) ประเมิน สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน / เงิน 
          ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน /เงินกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) / ทุนการศึกษา 
          เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 17) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

23. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รับเงินบ ารุงการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา 
 23.1 นางวรรณภา  แสนทวีสุข พนักงานราชการ หัวหน้างาน 
 23.2 นายไพโรจน์  เทียบคุณ ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ 
 23.3 นางสาวไอยเรศ  โดดชัย ครูพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1) วางแผน ด าเนินการ งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รับเงินบ ารุงการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา ให้เกิด    
        ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2) รับเงินบ ารุงการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา เงินระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา เงินงบประมาณ  
        เงินรายได้แผ่นดิน 
 3) ออกใบเสร็จรับเงินบ ารุงการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษาและเงินระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
        เงินงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน 
 4) จัดท าสรุปรายงานการรับเงินประจ าวัน 
 5) จัดท าทะเบียนคุมรายรับเงินรายได้สถานศึกษา 
 6) จัดท าทะเบียนคุมรายรับเงินบ ารุงการศึกษา 
 7) บันทึกการรับเงินของหน่วยงาน (นส 01) และน าส่งเงินของหน่วยงาน (นส 02) พร้อมจัดพิมพ์รายงานผ่าน 
        ระบบ GFMIS WEB ONLINE เพ่ือน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณฝากคลัง  
 8) บันทึกการน าส่งเงินของหน่วยงาน และจัดพิมพ์รายงานผ่านระบบ KTB CORPORATE ONLINE เพ่ือน าส่งเป็น 
        รายได้แผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณฝากคลัง 
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 9) จัดท าหนังสือและขอเบิกใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง ผ่านระบบเบิกใบเสร็จรับเงิน 
 10) จัดท าทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 11) จัดท าทะเบียนคุมเงินบ ารุงการศึกษาของนักเรียนและติดตามทวงถามนักเรียนที่ค้างช าระ 
 12) จัดท าประกาศโรงเรียนเร่ืองการเก็บเงินทุกประเภท และประกาศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน 
 13) จัดท าหนังสือขออนุมัติเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
 14) จัดท าหนังสือรับรองการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
 15) น าฝากเงินทุกประเภทกับธนาคาร 
 16) จัดท าหนังสือและด าเนินการขอเปิด – ปิดบัญชีธนาคาร  
 17) จัดท าหนังสือและด าเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจสั่งจ่าย/เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ 
 18) จัดท าหนังสือและด าเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ถือ/การต่ออายุ GFMIS TOKEN KEY   
 19) จัดท าเอกสาร ติดต่อประสานงานกับธนาคารกรุงไทย เร่ืองการจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา ผ่านธนาคาร , ATM ,  
          KRUGTHAI NEXT 
 20) จัดท าข้อมูลในระบบ KTB CORPORATE ONLINE ด้านรับ 
 21) ประเมิน สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานรับเงินบ ารุงการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา เงินระดมทรัพยากรและ 
         การลงทุนเพ่ือการศึกษา เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 22) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

24. งานบัญช ี 
 24.1 นางสาวศรีไพร    ยอดสาย ครู หัวหน้างาน 
 24.2 นางชุติมา  ทีปีเนตร ครู  เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
    1) วางแผน ด าเนินการ งานบัญชีให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2) จัดท าบัญชีทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  เงินงบประมาณและเงินรายได้แผ่นดินทุกประเภท  
 3) จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
 4) จัดท ารายงานประเภทเงินคงเหลือ 
 5) จัดท าสมุดเงินสด 
 6) จัดท ารายงานทางบัญชีประจ าเดือน ส่งส านักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
 7) จัดท ารายงานงบเดือน ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ภายในวันที่15 ของเดือนถัดไป 
 8) จัดท าแบบส ารวจความต้องการสมุดบัญชีและทะเบียนต่างๆ 
 9) ช่วยตรวจหลักฐานการเบิก – จ่ายเงินทุกประเภท 
 10) จัดท ารายงานการรับเงิน การจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา และเงินระดมทรัพยากรและ     
        การลงทุนเพ่ือการศึกษา ต่อผู้บริหาร เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 11) จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินทุกประเภทตามระเบียบอย่างเป็นระบบไว้ที่ปลอดภัยเพ่ือรอการตรวจสอบ 
 12) ประเมิน สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานบัญชี เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 13) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

25. งานบัญชรีะบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS  
 25.1 นางชุติมา  ทีปีเนตร ครู หัวหน้างาน 
 25.2 นางสาวศรีไพร  ยอดสาย ครู  เจ้าหน้าที่ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1) วางแผน ด าเนินการ งานบัญชีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ให้เกิด 
        ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2) จัดท าบัญชีในระบบ GFMIS WEB ONLINE 
 3) จัดท างบทดรองประจ าเดือน ส่งส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ (สตง.) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
 4) จัดท างบทดรองประจ าปี ส่งส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ (สตง.) ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นรอบ  
       12 เดือน 
 5) จัดท ารายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ ส่ง 
        ส านักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นรอบ 12 เดือน 
 6) จัดท ารายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ รอบ 6  
        เดือน และ 12 เดือน ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใน 15 วัน  นับจากวันสิ้นรอบ 6  
        เดือน และ 30 วัน นับจากวันสิ้นรอบ 12 เดือน 
 7) จัดท ารายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ รอบ 6  
        เดือน และ 12 เดือน ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ภายใน 15 วัน  นับจากวันสิ้นรอบ  
        6 เดือน และ 30 วัน นับจากวันสิ้นรอบ 12 เดือน 
 8) จัดท ารายงานค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 9) ตรวจสอบและจัดท าแบบยืนยันยอดบัญชีเงินฝากคลังที่มีอยู่จริง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 
 10) จัดท ารายงานทางบัญชีอื่นๆ ตามหนังสือสั่งการ 
 11) ช่วยตรวจหลักฐานการเบิก – จ่ายเงินทุกประเภท 
 12) ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 13) ปิดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายเพ่ือบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ ากว่า) ค่าใช้จ่าย ในงวดบัญชีและปิดรายการได ้
         สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีสูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
 14) จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินทุกประเภทตามระเบียบอย่างเป็นระบบไว้ที่ปลอดภัยเพ่ือรอการตรวจสอบ 
 15) ประเมิน สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานบัญชีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS   
         เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 16) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
26.คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
    26.1 นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน ประธานกรรมการ                                 
 26.2  นางสมใจ   ค าศรี หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน   รองประธานกรรมการ 
 26.3 นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์ กรรมการ 
 26.4 นางนิลบล  เงินดี หัวหน้างานการเงิน                        กรรมการ 
 26.5 นางจตุพร  พรเกียรติคุณ หัวหน้างานแผนงาน กรรมการ 
 26.6 นายวีรวัฒน์  สัตย์ซื่อ   หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน          กรรมการ 
 26.7  นางรวีวรรณ  สุขสาร หัวหน้างานบัญชีวัสดุและทะเบียนสินทรัพย ์ กรรมการ 
 26.8 นางสาวบังออน จุลพล หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
 26.9 นางสาวศรีไพร   ยอดสาย       หัวหน้างานบัญชี กรรมการ 
 26.10 นางนิออนด์  รอบคอบ หัวหน้างานควบคุมเบิกจ่ายงบประมาณ กรรมการ 
 26.11 นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท  หัวหน้างานเบิกจ่ายเงินเดือนครูและลูกจ้าง  กรรมการ 
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 26.12 นางธันยาภัทร์  เธียรทองอินทร์   หัวหน้างานตรวจสอบพัสดุประจ าปี    กรรมการและเลขานุการ 
    26.13 นางปวีณา  สุร าไพ หัวหน้างานประเมินโครงการ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ    
 1) วางแผน ด าเนินการ งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายงบประมาณและแผนงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและ 
        ประสิทธิผล 
 2) วางแผนการด าเนินงานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
 3) ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายงบประมาณและแผนงานในรูปแบบคณะกรรมการ ตามวงจร KTRR    
        โดยมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
 4) วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
 5) น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานฝ่ายงบประมาณและแผนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 6) ประเมิน สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานการประเมินผลฝ่ายงบประมาณและแผนงานเสนอต่อผู้อ านวยการ 
       โรงเรียนเมื่อภาคเรียน 
 7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 1.1 นายนริศ  อัมภรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 1.2 นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
 1.4 นางสุพัตรา  ดาวหน ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
  1.5 นางเด่นดวง  ยศวิจิตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล            กรรมการและเลขานุการ                          
 1.6 นางเมตตา  พูลสวัสดิ์      หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1) ให้ค าปรึกษา แนะน า การบริหารงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 2) ก าหนดนโยบายการบริหารงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 3) ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการบริหารงานของฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนกันทรารมณ์ให้เป็นไป 
        ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 4) นิเทศ ก ากับ ติดตาม การบริหารงานฝ่ายบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

 

2. คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 2.1 นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล      ประธานกรรมการ 
 2.2 นางเด่นดวง  ยศวิจิตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
 2.3 นางเมตตา  พูลสวัสดิ์ หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรรมการ 
 2.4 นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม หัวหน้างานเลื่อนเงินเดือน กรรมการ   
 2.5 นางนุชญนันท์  ศรเจริญฐิติกุล  หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร กรรมการ 
 2.6 นางสาวรัตนธร  ชุปวา    หัวหน้างานส่งเสริมขวัญและก าลังใจบุคลากร กรรมการ 
 2.7 นางจงกล  บัวสิงห์ หัวหน้างานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ กรรมการ 
 2.8 นางสาวทศพร  คูณทวี หัวหน้างานบริหารงานธุรการ กรรมการ 
 2.9 นางสาวอ าไพวรรณ  บุญยิ่ง หัวหน้างานทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ กรรมการ 
 2.10 นางสาวรัชชาภรณ์  ค าเนตร หัวหน้างานหลักฐานการปฏิบัติราชการ กรรมการ 
 2.11 นางสาวพีรดา  บุษบงค์ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ กรรมการ 
 2.12 นายก่อโชค  ต่อนค าสนธ์ิ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียนประวตัิข้าราชการครูฯ  กรรมการ 
 2.13 นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์ หัวหน้างานเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 
 2.14 นางสาวสิริญาพร  โยธี หัวหน้างานสารบรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1) จัดท าโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 2) จัดท าแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 3) จัดท าระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 4) ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและจัดบุคลากรในฝ่ายให้เหมาะสมกับ 
       ลักษณะของงาน 
 5) ประสานงานกับฝ่าย งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
        มีประสิทธิภาพ 
 6) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 7) เสนอความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแก่ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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  8) อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียนแก่ผู้มาติดต่อให้ได้รับ 
        ความสะดวกและรวดเร็ว 
  9) สรุปประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 3.1 นางเมตตา  พูลสวัสดิ์     ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
 3.2 นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม    ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   1) วางแผนการด าเนินงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 2) เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง 
 3) รวบรวมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง 
 4) รวบรวม  และจัดเตรียมข้อมูล  ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนในแต่ละ        
       ปีการศึกษา  เพ่ือจัดท ารายงานข้อมูลประกอบการวางแผนก าหนดอัตราก าลัง และการก าหนดต าแหน่ง 
 5) จัดท ารายงานข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาถึง 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  เพ่ือพิจารณาจัดสรรอัตราก าลังต่อไป 
 6) ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  เพ่ือขออนุมัติอัตราต าแหน่งที่ขาดแคลน   
 7) จัดระบบเอกสารเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล  และการ 
        ก ากับ ติดตาม 
 8) จัดท ารายงานสถิติข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบเมื่อสิ้นภาคเรียน       
 9) ประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งเสนอต่อผู้อ านวยการ 
        โรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 4.1 นางเมตตา  พูลสวัสดิ์     ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน  
 4.2 นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม    ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 4.3 นางสาวสมหมาย  พูนทา  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 4.4 นางสาวมุกชมพู  เพชรไกร  ครู เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1) วางแผนการด าเนินงานและจัดท าโครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 2) ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 
 3) จัดท าประกาศรับสมัครและสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 
 4) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 
 5) จัดท าใบสมัคร บัตรประจ าตัวผู้สอบ ทะเบียนวันรับสมัคร  
 6) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิและไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก 
 7) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก 
     8) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 9) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 10) จัดท าสัญญาจ้าง 
 11) ติดต่อประสานงานจัดท าเอกสารเกี่ยวกับครูชาวต่างชาติ  
 12) รายงานการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณไปที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  
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 13) จัดท าทะเบียนคุมการเข้า – ออกของลูกจ้างชั่วคราว 
 14) จัดท ารายละเอียดเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว 
 15) จัดท าประกาศสรรหาผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ท าสัญญาเช่าโดยประสานกับฝ่ายการเงิน 
 16) รวบรวมกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้าย การออกจากราชการ 
 17) ด าเนินการเร่ืองการแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 18) ด าเนินการเร่ืองการบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
 19) ด าเนินการเร่ืองการรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 
 20) ประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน             
          เมื่อสิ้นปีการศึกษา     
 21) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
5. งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5.1 นางสาวอ าไพวรรณ  บุญยิ่ง     ครู หัวหน้างาน 
 5.2 นางสาวรัชชาภรณ์  ค าเนตร    ครู เจ้าหน้าที่ 
 5.3 นายก่อโชค  ต่อนค าสนธิ์         ครู                           เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1) วางแผนกรอบงานในการด าเนินงานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2) จัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการและลูกจ้างประจ าให้เป็นปัจจุบันและเก็บรักษาทะเบียน 
        ประวัติไม่ให้สูญหาย 
 3) ส่งเอกสารหลักฐานในการขอแก้ไข ชื่อ สกุล ในทะเบียนประวัติ ให้เป็นปัจจุบัน 
 4) ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน 
 5) จัดท าทะเบียนข้อมูลประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 
 6) บันทึกการพัฒนาตนเองของบุคลากรลงแฟ้มทะเบียนประวัติ 
 7) ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อบุคลากรคนใดคนหนึ่งได้รับค าสั่งให้ย้าย/โอน หรือเปลี่ยนแปลง  
        สถานที่ปฏิบัติราชการ 
 8) ด าเนินการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 9) ขอหนังสือรับรองขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศขออนุญาตลาอุปสมบทขอพระราชทานเพลิงศพ  
        ลาศึกษาต่อ  
  10) ด าเนินการเร่ืองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 11) จัดท าท าเนียบบุคลากรและโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 12) ประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอต่อ  
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน     
 13) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  
6. งานหลักฐานการปฏิบัติราชการ 
 6.1 นางสาวรัชชาภรณ์  ค าเนตร  ครู หัวหน้างาน 
 6.2 นางสาวอ าไพวรรณ  บุญยิ่ง  ครู เจ้าหน้าที่ 
 6.3 นายก่อโชค  ต่อนค าสนธิ์                      ครู                             เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1) วางแผนกรอบงานในการด าเนินงานหลักฐานการปฏิบัติราชการ 

  2) ตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงเรียน 
    3) จัดท าหลักฐานการมาปฏิบัติราชการ การลาของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า 
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    4) รวบรวม ติดตามใบลา สถิติการลา มาสายลงในทะเบียน งบวันลา เสนอใบลา ให้ผู้อ านวยการอนุมัต ิ
 5) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การมาลงเวลาปฏิบัติราชการประจ าวันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
        ศึกษา ตามระเบียบและกฎหมายก าหนด 

 6) ลงทะเบียนใบลาบุคลากร  และจัดท าเกียรติบัตรผู้ไม่มีวันลาในรอบ  6  เดือน 
 7) ตรวจสอบจ านวนวันลาของบุคลากร  สรุปรายงานการลาของบุคลากรในรอบ  6  เดือนและรอบปี   

        เพ่ือรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  
 8) ประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานหลักฐานการปฏิบัติราชการเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
        เมื่อสิ้นปีการศึกษา     
 9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย                                                                          

7. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 7.1 นางจงกล  บัวสิงห์     ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 7.2 นางสาวรัตนธร  ชุปวา    ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 7.3 นางนุชญนันท์  ศรเจริญฐิติกุล   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
    1) วางแผนกรอบงานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 2) รวบรวม  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  คู่มือ  แนวปฏิบัติ  ว่าด้วยเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 3) ส ารวจ  รวบรวม  ข้อมูล  เกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์     
        และการได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ของบุคลากร    
 4) จัดท าทะเบียนผู้เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และการได้รับพระราชทาน  
      เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ของบุคลากร      
 5) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ  ของข้าราชการครู  เพ่ือพิจารณาเสนอขอ   
       พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของแต่ละปี 
 6) จัดท าค าเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่ 
        การศึกษาต้นสังกัด 
 7) ติดตาม  ตรวจสอบ  ผลการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากร 
 8) ประสานงานกับบุคคลที่ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ เพื่อประกอบพิธีมอบหรือ    
        เข้ารับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 9) ประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน            
        เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

8. งานพัฒนาบุคลากร 
 8.1 นางนุชญนันท์  ศรเจริญฐิติกุล    ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
 8.2 นางสาวรัตนธร  ชุปวา    ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 8.3 นางจงกล  บัวสิงห์     ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1) วางแผนการด าเนินงานและจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร 
 2) จัดท าคู่มือ มาตรฐานวิชาชีพ และเอกสารแนะน าการปฏิบัติงานเพ่ือมอบแก่ข้าราชการครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา 
 3) ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู 
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        และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
 4) พิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากร โดยรายงานผลการเข้าร่วม 
        อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานทุกคร้ัง 
 5) ประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย                       
 

9. งานเลื่อนเงินเดือน 
 9.1 นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 9.2 นางเมตตา  พูลสวัสดิ์  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1) วางแผนกรอบงานเลื่อนเงินเดือนและรวบรวมระเบียบว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน                 
        ที่เป็นปัจจุบัน 
 2) แจ้งให้ครูและบุคลากรทราบ เกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน  
 3) รวบรวมและจัดท าสถิติข้อมูล เกีย่วกับการรายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
 4) จัดท าคู่มือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานมอบให้ครูและบุคลากร 
 5) ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรปีละ  2  คร้ัง         
 6) ออกค าสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
 7) ประสานงาน จัดท าเอกสาร ร่วมตรวจสอบข้อมูลกับสหวิทยาเขต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       มัธยมศึกษา เขต 28  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเลื่อนเงินเดือน ครูและบุคลากร 
 8) ท าค าสั่งเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากร  
 9) พัฒนางานเลื่อนเงินเดือนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 10) เก็บรวมรวมเอกสาร ค าสั่ง ให้เป็นระเบียบเพ่ือสะดวกต่อการสืบค้นติดตาม 
 11) นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานการเลื่อนเงินเดือน  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   12) ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานการเลื่อนเงินเดือนเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนตามก าหนดการ 
         ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 
 13) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

10. งานประเมินครูผู้ช่วยและเลื่อนวิทยฐานะครู 
 10.1 นางสาวรัตนธร  ชุปวา    ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 10.2 นางจงกล  บัวสิงห์  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 10.3 นางนุชญนันท์  ศรเจริญฐิติกุล    ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
    1) วางแผนกรอบงานประเมินครูผู้ช่วยและเลื่อนวิทยฐานะครู 
 2) ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่   
 3) จัดหา หรือจัดท าเอกสารแนะน าการปฏิบัติงาน 
 4) ออกค าสั่งคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย 
 5) รวบรวมคะแนน เอกสารการประเมินครูผู้ช่วย ประเมินทุก 6 เดือน จนครบ 2 ปี 
 6) รายงานผลการประเมินต่อผู้อ านวยการโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28   
 7) ท าหนังสือราชการขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  
 8) ขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา        
        เขต 28 
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 9) ก ากับ ติดตาม และประสานงาน กับครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการให้มีหรือเลื่อนต าแหน่ง และวิทยฐานะ 
 10) รายงานผลการประเมินไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  
 11) ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานการเลื่อนเงินเดือนเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนตามก าหนดการ 
         ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 
 12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย   

11. งานส่งเสริมขวัญก าลังใจบุคลากร 

 11.1 นางสาวรัตนธร  ชุปวา    ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 11.2 นางจงกล  บัวสิงห์  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 11.3 นางนุชญนันท์  ศรเจริญฐิติกุล     ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1) วางแผนกรอบการด าเนินงานและจัดท าโครงการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 
 2) ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนางานทุกด้าน 
 3) เสนอขอรางวัลเชิดชูเกียรติ เช่น คุรุสดุดี หนึ่งแสนครูดี ครูดีในดวงใจ ฯลฯ 
 4) ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร 
 5) ให้ขวัญและก าลังใจในโอกาสต่าง ๆ  เช่น เยี่ยมคลอด เยี่ยมป่วย 
 6) แสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ 
 7) จัดท าหนังสืออนุสรณ์ครูเกษียณอายุราชการ 
 8) ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมขวัญก าลังใจบุคลากรเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
        เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

12. งานวินัยและรักษาวินัย 
 12.1 นางเด่นดวง  ยศวิจิตร    ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 12.2 นางเมตตา  พูลสวัสดิ์     ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่  
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1) วางแผนกรอบการด าเนินงานวินัยและรักษาวินัย 
 2) รวบรวม กฎ ระเบียบข้าราชการ ว่าด้วยวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ  จัดท าเป็นคู่มือเพ่ือการศึกษา 
        เรียนรู้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 3) นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวินัยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 4) บันทึกการว่ากล่าว ตักเตือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  กรณีเกี่ยวกับการลา มาสาย          
        การจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น ๆ ที่จะส่งผลกับการรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 5) ด าเนินการทางวินัยตามระเบียบ 
 6) ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานวินัยและรักษาวินัยเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน    
        เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

13. งานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
 13.1 นางจงกล  บัวสิงห์  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
 13.2 นางสาวรัตนธร  ชุปวา    ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 13.3 นางนุชญนันท์  ศรเจริญฐิติกุล    ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1) วางแผนกรอบงานการด าเนินงานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
 2) เสนอแต่งตั้งครู  ลูกจ้างและยาม ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนในวันหยุดราชการและ  
        กลางคืน   
 3) จัดท าสมุดบันทึกเหตุการณ์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
 4) ก ากับ ติดตาม  การด าเนินงานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
 5) ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานเวรยามรักษาความปลอดภัยเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน    
        เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

14. งานบริหารงานธุรการ 
 14.1 นางสาวทศพร  คูณทวี    ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 14.2 นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 14.3 นางสาวพีรดา  บุษบงค์     ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ 
 14.4 นางสาวสิริญาพร  โยธี     ครูธุรการ   เจ้าหน้าที่  

หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1) วางแผนกรอบการด าเนินงานและจัดท าโครงการพัฒนางานบริหารงานธุรการ 
 2) รวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นปัจจุบัน 
 3) จัดท าเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ  ที่ใช้ในงานธุรการไว้ใช้ในโรงเรียน 
 4) จัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานธุรการและเผยแพร่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 5) ก าหนดแผนงานธุรการและจัดท าแผนงานธุรการเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามแผน 
 6) ก าหนดขอบข่ายงานธุรการ  
 7) จัดท าพรรณนางานธุรการ 
 8) จัดท าค าสั่งแม่บท 
 9) ประเมินและพัฒนาบุคลากรด้านธุรการ 
 10) จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 11) จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 12) จัดให้มีสถานที่ท างานธุรการ 
 13) จัดสถานที่ปฏิบัติงานภายในห้องธุรการให้เป็นสัดส่วนและสะดวกแก่การให้บริการ 
 14) จัดห้องธุรการให้มีความเหมาะสม มั่นคงและปลอดภัย 
 15) ประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการและน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
 16) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 17) ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานบริหารงานธุรการเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
         เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 18) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

15. งานสารบรรณ 
 15.1 นางสาวสิริญาพร  โยธี     ครูธุรการ   หัวหน้างาน 
 15.2 นางสาวทศพร  คูณทวี     ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 15.3 นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
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 15.4 นางสาวพีรดา  บุษบงค์    ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1) วางแผนกรอบการด าเนินงานสารบรรณ 
 2) จัดท าทะเบียนรับ - ส่งเอกสารและหนังสือราชการ 
 3) ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารที่ถูกต้องตามระเบียบของงานสารบรรณ 
 4) ควบคุมการขออนุญาตถ่ายเอกสารของโรงเรียน 
 5) จัดท าหลักฐานสารบรรณเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้สามารถตรวจสอบและติดตามเร่ืองต่างๆได้สะดวก 
 6) แยกหมวดหมู่หนังสือราชการ  จัดเก็บหนังสือเข้าแฟ้มให้เป็นระเบียบค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว 
 7) สรุปสถิติจ านวนหนังสือรับ-ส่ง หนังสือราชการเป็นประจ าทุกเดือน 
 8) ประเมินผลงานลงทะเบียนรับ- ส่ง เอกสารและหนังสือราชการ 
 9) จัดท าหลักฐานโต้ตอบหนังสือราชการที่ถูกต้องตามระเบียบของงานสารบรรณ 
 10) จัดท าระบบโต้ตอบหนังสือราชการ  โดยระบบ e - office , SMSS 
 11) ประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโต้ตอบหนังสือราชการ 
    12) จัดระบบเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ 
 13) ก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
 14) จัดท าหลักฐานให้สามารถค้นหาหนังสือราชการหรือหลักฐานต่างๆได้สะดวกและรวดเร็ว 
 15) จัดท าหลักฐานทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ 
 16) ประเมินผลงานเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ 
   17) จัดระบบด้านการบริการงานสารบรรณ 
 18) น าวัสดุครุภัณฑ์  บุคลากรในการให้บริการได้เพียงพอ 
 19) บ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์  ปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพ 
 20) ประเมินผลและน าผลมาปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
   21) จัดท าเอกสารเพื่อวางแผนให้บุคลากรเดินทางไปราชการนอกเขตพ้ืนที่  
 22) จัดท าหลักฐานการไปราชการของบุคลากรและรวบรวมข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบ 
 23) จัดท าหลักฐานการไปราชการของบุคลากรและรวบรวมข้อมูลและรายงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 24) ประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวางแผนการปฏิบัติราชการ 
 25) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 26) ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานสารบรรณเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
         เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  27) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

16. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 16.1 นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 16.2 นางสาวทศพร  คูณทวี      ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่  

16.3 นางสาวพีรดา  บุษบงค์     ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ 
 16.4 นางสาวสิริญาพร  โยธี       ครูธุรการ เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1) วางแผนกรอบการด าเนินงานเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 2) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมฝ่ายบริหารงานบุคคลและประชุมประจ าเดือน 
 3) บันทึกการประชุมฝ่ายบริหารงานบุคคลและบันทึกการประชุมประจ าเดือน 
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  4) จัดท ารายงานการประชุมฝ่ายบริหารงานบุคคลและบันทึกการประชุมประจ าเดือน 
 5) ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคลเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน      
        เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

17. คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคล   
 17.1 นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร         รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ 
 17.2 นางเด่นดวง  ยศวิจิตร   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
 17.3 นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม   หัวหน้างานเลื่อนเงินเดือน กรรมการ 
 17.4 นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์   หัวหน้างานเลขานุการฝ่ายฯ กรรมการ 
 17.5 นายก่อโชค  ต่อนค าสนธ์ิ    เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียนประวตัิฯ กรรมการ 
 17.5 นางเมตตา  พูลสวัสดิ์    หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้   กรรมการและเลขานุการ 
 17.6 นางสาวสิริญาพร  โยธี       หัวหน้างานสารบรรณ             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
  1) วางแผนการด าเนินงานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคล   
    2) จัดท าหลักเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล 
 3) นิเทศ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคคล อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ และให้  
        มีประสิทธิภาพ 
 4) ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคล ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
        เมือ่สิ้นภาคเรียน 
 5) วิเคราะหผ์ลการประเมิน เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานฝ่ายบริหารงานบุคคลต่อไป 
 6) ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 7) ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคลเสนอต่อ 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน 
 1.1 นายนริศ  อัมภรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสุพัตรา  ดาวหน           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร          รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป       กรรมการ 
 1.4 นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
 1.5 นายณฤภง  ศรีละพล          หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน                      กรรมการและเลขานุการ 
 1.6 นางธนาภา  ค าผุย        หัวหน้างานบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1) ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ก าหนดนโยบายและการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
 2) ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ให้เป็นไป 
        ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 

2. คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 
 2.1 นางสุพัตรา  ดาวหน ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน        ประธานกรรมการ 
 2.2 นายณฤภง  ศรีละพล หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน   รองประธานกรรมการ 
 2.3 นางธนาภา  ค าผุย หัวหน้างานบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 2.4 นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ หัวหน้างานวางแผนงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 2.5 นางสวลี  บุญมูล หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต   กรรมการ   
 2.6 นายชยพล  ค าสิงห์ หัวหน้างานส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม  กรรมการ 
 2.7 นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท หัวหน้างานระดับชั้น   กรรมการ 
 2.8 นายภรภัทร  เจริญธง หัวหน้างาน TO BE NUMBER ONE   กรรมการ 
 2.9 นายวัลลภ  สุรวิทย์ หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย   กรรมการ 
 2.10 นายวัชระชัย  สุรวิทย์ หัวหน้างานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กรรมการ 
 2.11 นางสุภาวดี  สมบูรณ์ หัวหน้างานคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน   กรรมการ 
 2.12 นางกนกวรรณ  ก้อนค า หัวหน้างานเวรประจ าวัน   กรรมการ 
 2.13 นางสาวกรณัฐ สถานพงษ์ หัวหน้างานประเมินผลการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน    กรรมการและเลขานุการ 
 2.14 นางสาวสิวิพรรณ์ บุญอินทร์     เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1) วางแผนและบริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
 2) บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
 3) บริหารจัดการงานส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
 4) บริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5) บริหารจัดการงานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 6) สรุปประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
 7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. งานบริหารงานกิจการนักเรียน 
 3.1 นางธนาภา  ค าผุย ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน  
 3.2 นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
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 3.3 นายชยพล   ค าสิงห์  ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 
 3.4 นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 3.5 นางสุภาวดี   สมบูรณ์ ครูพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1) การวางแผนงานกิจการนักเรียน 
  1.1) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของฝ่ายกิจการนักเรียน 
 1.2) จัดท าคู่มืองานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1.3) ประสานงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ/โครงการของฝ่ายกิจการนักเรียน เสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรร    
              งบประมาณ 
 1.4) พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของฝ่ายกิจการนักเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและ                  
              เกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 
 1.5) ก ากับ ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ ให้ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน  
 1.6) จัดท าปฏิทิน/ID PLAN ปฏิบัติงานประจ าปีของฝ่ายกิจการนักเรียน 
 1.7) ด าเนินงานเกี่ยวการพัสดุของฝ่ายกิจการนักเรียน 
 1.8) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายกิจการนักเรียน 
 1.9) ก ากับ ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ ให้เกิดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
 1.10) ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและฝ่ายต่างๆเพ่ือน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ 
 1.11) ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงานโครงการของฝ่ายกิจการนักเรียนรายงานผู้อ านวยการ  
                สถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 1.12) ด าเนินงานกิจกรรม 5 ส.ของฝ่ายกิจการนักเรียน 
 1.13) จัดส านักงานให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ส. ขั้นพ้ืนฐานในส านักงาน  
                ที่โรงเรียนก าหนด 
    2) การประสานงานกิจการนักเรียนกับเครือข่ายภายนอกโรงเรียน 
 2.1) ติดต่อ ประสานงานกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน/หน่วยงานที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเด็กและ   
              เยาวชน  
 2.2) จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน 
 2.3) จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนปีละ 2 คร้ัง 
 2.4) วางแผน ประสานงานกับระบบดูแลนักเรียนของโรงเรียน 
 2.5) จัดท าระเบียบเกี่ยวกับงานเครือข่ายผู้ปกครอง 
 2.6) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดปัญหาต่างๆในการเรียน 
 2.7) จัดกิจกรรมร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือให้เกิดประโยชน์นักเรียน ผู้ปกครองอย่างสูงสุด 
 2.8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3) การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
 3.1) รับผิดชอบในการก าหนดแนวทาง วางแผนการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกของโรงเรียนร่วมกับ  
              หน่วยงานอ่ืน 
 3.2) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
              (กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ ฯลฯ) 
 3.3) ประชุม วางแผน ป้องกัน แก้ไข พัฒนาการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนและให้เกิด    
              ประโยชน์กับนักเรียนมากท่ีสุด 
 3.4) จัดท างบประมาณ งาน โครงการ กิจกรรม ของงานกิจการนักเรียน 
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 3.5) ด าเนินงานตามปฏิทิน และสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 3.6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

4.งานระดับชั้น 
 4.1 นางยุภาภรณ์   เสาโกมุท      ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
 4.2 นายชยพล  ค าสิงห์   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 4.3 นางสวลี  บุญมูล   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 4.4 นางกนกวรรณ  ก้อนค า   ครูพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
 4.5 นางดารุณี  อัมภรัตน์   ครูพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 1. นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน       
 2. นางสาวรัตนธร  ชุปวา   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่       
 3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 1   ทุกคน      เจ้าหน้าที่ 
 4. นางสาวสุภาพร  อ้อมชมภู   ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ 
 5. นางสุภาวดี   สมบูรณ์             ครูพนักงานราชการ    เจ้าหน้าที่ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 1. นางสุดใจ  วงศ์คูณ   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน       
 2. นางสุพัตรา   ดาวหน   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่       
 3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 2   ทุกคน      เจ้าหน้าที่ 
 4. นางสาวอรศิริ  ผิวจันทร์   ครู เจ้าหน้าที่ 
 5. นางสาวอ าไพวรรณ บุญยิ่ง    ครู เจ้าหน้าที่ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 1. นายก าพล    บัวแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน       
 2. นายอาวิรุทธ์ิ   สีดา   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่       

3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 3   ทุกคน      เจ้าหน้าที่ 
 4. นางสาวมุกชมพู    เพชรไกร             ครู เจ้าหน้าที่ 
 5. นางสาวสิวิพรรณ์   บุญอินทร์     ครูอัตราจ้าง         เจ้าหน้าที่ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 1. นายวิชา  กิ่งทอง   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน       
 2. นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่       
 3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 4   ทุกคน      เจ้าหน้าที่ 
 4. นางสาวภรพรรณกรณ์  ศิริพัชรโชติ     ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 5. นายศุภโชค   มาศกุล     ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 1. นายเทอด   เลิศล้ า    ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน       
 2. นางเด่นดวง   ยศวิจิตร   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่       
 3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 5   ทุกคน      เจ้าหน้าที่ 
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 4. นางนิออนด์  รอบคอบ   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 5. นางสาวพีรดา  บุษบงค์   ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 1. นางนฤมล    สินธุรัตน์   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน  
 2. นางนิลบล   เงินดี   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่       
 3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 6    ทุกคน      เจ้าหน้าที่ 
 4. นางสาวอ าภา  จันทร์ผาย   ครู เจ้าหน้าที่ 
 5. นายวัลลภ    สุรวิทย์   ครู เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1) วางแผนกรอบการด าเนินงานระดับชั้น 
 2) ดูแล ควบคุมและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือพฤติกรรมเสี่ยงของ       
        นักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
 3) เป็นคณะกรรมการด าเนินการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
 4) พิจารณาตัดสินลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิดในระดับชั้นที่รับผิดชอบและระหว่างระดับชั้น                   
        ที่เกี่ยวข้อง 
 5) รายงานผลการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนให้ผู้อ านวยการ 
        สถานศึกษาทราบทุกสิ้นเดือน หรือทันทีที่เกิดเหตุในกรณีท่ีเป็นเหตุร้ายแรงเพ่ือทราบและพิจารณาสั่งการ 
 6) จัดประชุมครูที่ปรึกษาในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
 7) ด าเนินการประชุม อบรมชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ   
       แนวปฏิบัติของโรงเรียน 
 8) เสริมสร้างวินัยและความประพฤติของนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
 9) ควบคุมดูแล การเข้าแถวเคารพธงชาติประจ าวันในตอนเช้า และตรวจสอบจ านวนนักเรียนที่                
        มาเรียนและขาดเรียน ส่งฝ่ายกิจการนักเรียน ลงสถิติประจ าวัน เพื่อด าเนินการรายงานให้  
        ผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้ปกครองทราบ 
 10) เชิญผู้ปกครองมาพบหรือจัดคณะกรรมการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนและพบผู้ปกครองเป็นคร้ังคราวหรือใน              
         กรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา 
 11) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับทุกฝ่ายในโรงเรียนในการควบคุมดูแลนักเรียน เมื่อมีการจัดกิจกรรม 
 12) ประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานระดับชั้นเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน     
 13) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.งานครูที่ปรึกษา   
 5.1 นางยุภาภรณ์   เสาโกมุท      ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
 5.2 นายชยพล    ค าสิงห์   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 5.3 นางสุภาวดี   สมบูรณ์     ครูพนักงานราชการ                เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1) วางแผนกรอบงานในการด าเนินงานครูที่ปรึกษา 
 2) เป็นคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของระดับชั้นและด าเนินการดูแลช่วยเหลือให้ 
        ค าปรึกษา  ส่งเสริมและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียน ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่าง 
        มีประสิทธิภาพและมีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ 
 3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียนที่ได้รับ 
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        มอบหมายและส่งเสริมพัฒนาพฤตกิรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ให้ขวัญก าลังใจ  ตักเตือนและ      
        ลงโทษนักเรียนใน ที่ปรึกษา 
 4) รายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียนในที่ปรึกษาต่อหัวหน้าระดับชั้นเพ่ือรายงานให้ 
        ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการกิจการนักเรียนทราบ และรายงานในโปรแกรม SMSS ให้ 
        ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบทุกวัน 
 5) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ในงานที่ปรึกษาตามท่ีฝ่ายกิจการนักเรียน  
        ก าหนด 
 6) ประเมิน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษาเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน         
 7) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6. งานเวรประจ าวัน 
 6.1 นางกนกวรรณ  ก้อนค า   ครูพนักงานราชการ หัวหน้างาน 
 6.2 นางดารุณี   อัมภรัตน์   ครูพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
 6.3 นางสาวธิดารัตน์  วิวาสุขุ                 ครูช านาญการ                      เจ้าหน้าที่                        
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1) วางแผนกรอบงานในการด าเนินงานเวรประจ าวัน 
 2) จัดท าค าสั่งเสนอผู้บริหารให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันในแต่ละคณะสี ตลอดปีการศึกษา 
 3) ก ากับติดตามการบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันของคณะครูและบุคลากรแต่ละคณะสี 
 4) เสนอบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันของครูและบุคลากรต่อผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาและ 
        ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสัปดาห์ 
 5) ประเมิน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเวรประจ าวันเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน         
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 

 7.งานส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
 7.1 นายชยพล  ค าสิงห์   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 7.2 นางสวลี  บุญมูล   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 7.3 นายวัลลภ  สุรวิทย์   ครู เจ้าหน้าที่ 
 7.4 นายวัชระชัย  สุรวิทย์   ครู เจ้าหน้าที่ 
 7.5  นายไมตรี  ศรีแก้ว   ครูพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
 7.6 นางสุภาวดี  สมบูรณ์   ครูพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
 7.7 นางสาวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์   ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 
        1.1) จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
               เช่น โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรม 
               เส้นทางบุญ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น 
 1.2) ประสานงานกับครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้นเพ่ือจัดท ากิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม        
               คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น การตรงต่อเวลา การรักษาความสะอาด การแต่งกาย การประหยัด   
               และออม การประกวดมารยาท กาปฏิบัติตามกฎจราจร การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ 
 1.3) จัดท าแบบเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในเร่ืองเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่              
              พึงประสงค์           
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 1.4) ติดตามความประพฤติและปฏิบัติตนของนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง 
              ประสงค์ ยกย่องชมเชย ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณของนักเรียนตามความเหมาะสม 
 1.5) ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
 1.6) เสนอแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 1.7) เสนอการออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ให้การอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
              ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม 
 1.8) จัดท าปฏิทินอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 1.9) จัดประชุมอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ เพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 1.10) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโอกาสร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา       
                และวัฒนธรรม 
 1.11) ติดตามผลการประชุมอบรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องและบันทึกรายงานเสนอผู้อ านวยการ            
                ภาคเรียนละ 1 คร้ังเป็นอย่างน้อย 
 1.12) ดูแลพัฒนาห้องจริยธรรม ให้บริการแก่นักเรียน ครู และบุคลากรอื่นๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนที่มี 
                ความสนใจ 
 1.13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2) การยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 
 2.1) ประสานงานกับครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้นเพ่ือจัดท ากิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม  
              คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น การตรงต่อเวลา การรักษาความสะอาด การแต่งกาย การประหยัด    
              และออม การประกวดมารยาท การปฏิบัติตามกฎจราจร การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ 
              โรงเรียน การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ฯลฯ 
 2.2) จัดท าแบบเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในเร่ืองเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง 
               ประสงค์ 
 2.3) ติดตามความประพฤติและปฏิบัติตนของนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง     
              ประสงค์ ยกย่องชมเชย ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณของนักเรียนตามความเหมาะสม 
 2.4)  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี  
 

8.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 8.1 นายณฤภง    ศรีละพล   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 8.2 นายก าพล   บัวแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 8.3 นางยุภาภรณ์   เสาโกมุท   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 8.4 นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่  
 8.5 นายวัชระชัย   สุรวิทย์   ครู เจ้าหน้าที่ 
 8.7 นางสาวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์   ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 1.1) จัดท าแผน/โครงการที่เกี่ยวกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1.2) ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1.3) เป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1.4) ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอ านวยการ( ทีมน า ) คณะกรรมการประสานงาน ( ทีมประสาน)  
              คณะกรรมการด าเนินงาน(ทีมท า)คณะกรรมการประเมินผล(ทีมประเมิน)และหน่วยงานอ่ืนๆที่ 
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              เกี่ยวข้อง 
 1.5) จัดเอกสาร เตรียมเคร่ืองมือใช้ในการด าเนินงาน ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารในด้านต่างๆแก่บุคลากร 
 1.6) จัดประชุมหัวหน้าระดับสายชั้นเพ่ือร่วมปรึกษาหารือแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการ 
              ด าเนินงาน 
 1.7) จัดหาและพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียน 
              กิจกรรมโฮมรูมเสริมทักษะด ารงชีวิต แบบประเมินนักเรียนในด้านต่างๆ 
 1.8) จัดประชุมเพ่ือปรึกษา แก้ไขปัญหารายกรณี 
 1.9) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดท ารายงานประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกระดับ 
               เสนอผู้อ านวยการศึกษาทราบ 
 1.10) นิเทศ ติดตามรวบรวมผล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงาน   
                ผลประจ าปี   
 1.11) ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
 2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.2) ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอ านวยการ( ทีมน า ) คณะกรรมการประสานงาน( ทีมประสาน)  
              คณะกรรมการด าเนินงาน(ทีมท า)คณะกรรมการประเมินผล(ทีมประเมิน)และหน่วยงานอ่ืนๆที่ 
              เกี่ยวข้อง 
  2.3) จัดเอกสาร เตรียมเคร่ืองมือใช้ในการด าเนินงาน ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารในด้านต่างๆแก่บุคลากร  
  2.4) จัดหาและพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือนักเรียนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียน 
               กิจกรรมโฮมรูมเสริมทักษะด ารงชีวิต แบบประเมินนักเรียนในด้านต่างๆ 
 3) การคัดกรองนักเรียน 
 3.1) ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอ านวยการ( ทีมน า ) คณะกรรมการประสานงาน( ทีมประสาน)  
              คณะกรรมการด าเนินงาน(ทีมท า)คณะกรรมการประเมินผล(ทีมประเมิน)และหน่วยงานอ่ืนๆที่ 
        เกี่ยวข้อง 
 3.2) จัดเอกสารแบบคัดกรองนักเรียนด้วยระบบ SDQ และ เตรียมเคร่ืองมือใช้ในการด าเนินงานตลอดจน  
              จัดเตรียมเอกสารในด้านต่างๆแก่บุคลากรและการจัดท าข้อมูลและรวบรวมข้อมูลนักเรียนกลุ่มปกติ        
              กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปัญหา กลุ่มพิเศษ 
 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
 4.1) ดูแลติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติตนของนักเรียน ที่ขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียนในเร่ือง      
              หลบเรียน ขาดเรียนบ่อย ทะเลาะวิวาท  ชู้สาว การพนัน  สิ่งเสพติด ชักน าและพกพาสิ่งผิดกฎหมาย 
              เข้ามาในสถานศึกษา  และสื่อลามกอนาจาร 
 4.2) ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ไขนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึง 
               ประสงค์ เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
 4.3) บันทึกข้อมูล  สถิติ  การรักษาวินัยและการท าผิดวินัยของนักเรียน ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มี 
               ประสิทธิภาพ โดยการน าระบบเทคโนโลยีใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 
 4.4) ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ขวัญก าลังใจนักเรียนที่มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์  และปฏิบัติตนที่ดีเป็น 
              แบบอย่างแก่ผู้อ่ืน 
 4.5) สรุปผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาและวินัยของนักเรียน 
 5)  การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน 
 5.1) จัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรม ส าหรับส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เช่น โครงการโรงเรียน              
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              สีขาว โครงการเพ่ือนเตือนเพ่ือน โครงการอบรมเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด  วันต่อต้านยาเสพติด วัน 
              เยาวชนแห่งชาติ  วันไหว้ครู การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน เป็นต้น 
 5.2) ประสานงานและด าเนินการร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมที่ 
              ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 5.3) ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
 6) การส่งต่อนักเรียน  
 6.1) ด าเนินการส่งต่อทั้งภายในและภายนอก 
  6.1.1) การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนตามงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งพบว่า 
                  นักเรียนในที่ปรึกษาท่ี ต้องการให้ความช่วยเหลือทั้งร่างกายและจิตใจจะส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้อง           
                  ในโรงเรียนเช่น ครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา และครูฝ่ายกิจการนักเรียน 
  6.1.2) การส่งภายนอก จะด าเนินการเมื่อการส่งต่อภายในยังไม่สามารถแก้ปัญหาของนักเรียนได้ ครูที่ 
                  ปรึกษาร่วมกับครูฝ่ายกิจการนักเรียนจะด าเนินการส่งต่อภายนอกไปยังผู้มีความสามารถและ 
                  เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือแก้ปัญหาต่อไปทั้งทางจิตใจและร่างการ โดยโรงเรียนกันทรารมณ์ได้ท า 
                  บันทึกข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงานต่างๆเพ่ือรับการส่งต่อเช่น โรงพยาบาลกันทรารมย์               
                  สถานีต ารวจกันทรารมย์ เทศบาลต าบลกันทรารมย์ วัดกันทรารมย์ เป็นต้น 
 6.2) สรุปผลการส่งต่อภายในและภายนอก 
  6.2.1) ด าเนินการสรุปผลการส่งต่อทั้งภายในและภายนอกเพ่ือเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
  6.2.2) รวบรวมข้อมูลต่างๆเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบ 
  6.2.3) น าข้อเสนอแนะไปแก้ปัญหาและพัฒนาต่อไป 

  

9.งานโรงเรียนสุจริต 

 9.1 นางสวลี   บุญมูล ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
 9.2 นางธนาภา   ค าผุย ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
 9.3 นายไมตรี    ศรีแก้ว ครูพนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1) วางแผนกรอบงานในการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
 2) ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต  
        รับผิดชอบและปลอดอบายมุข 
 3) ก ากับติดตามควบคุมและดูแล ให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มี 
        ความสุจริต รับผิดชอบและปลอดอบายมุข 
 4) ร่วมกันพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูก 
       จิตส านึกให้นักเรียน มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ   
         ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดองค์ความรู้ ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ  
  และมีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง  
 6) ประเมิน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานโรงเรียนสุจริตเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

10.งานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 10.1 นายวัชระชัย    สุรวิทย์   ครู    หัวหน้างาน 
 10.2 นายณฤภง      ศรีสะพล   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 



48 
 

 10.3 นายก าพล       บัวแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
 10.4 นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
 10.5 นายชยพล   ค าสิงห์   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
 10.6 นายอุดมศักดิ์  สีแสด   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
 10.7 นางสาวธิดารัตน์  วิวาสุข ุ  ครูช านาญการ   เจ้าหน้าที่ 
 10.8 นายวัลลภ     สุรวิทย์   ครู    เจ้าหน้าที่ 
 10.9 นางสุภาวดี    สมบูรณ์   ครูพนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่ 
 10.10 นางสาวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์  ครูอัตราจ้าง   เจ้าหน้าที่ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1) วางแผนกรอบงานในการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
 2) น านโยบายไปสู่การปฏิบัติจัดประชุมชี้แจง และแต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบ มอบนโยบาย  
        จัดท าแผนปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมการประกวด ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานเสนอตามล าดับ     
        พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เพื่อน าไปสู่การแก้ไขโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา  
         เสพติดและอบายมุข ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
 3) ขับเคลื่อนกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน และให้ค าปรึกษา แนะน าในการด าเนินงานโครงการ   
        สถานศึกษาสีขาวปลอด ยาเสพติดและอบายมุขให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เฝ้าระวัง สอดส่อง  
        ดูแล รับทราบปัญหา และรายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือน าไปสู่การป้องกันและแก้ไข 
        ปัญหาอย่างเป็นระบบในสถานศึกษา 
 4) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินงานตามโครงสร้างและจัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย และองค์  
        ความรู้จากการอบรม ส าหรับนักเรียน ทุกคนในห้องเรียน ต้องให้ความร่วมมือเพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
        เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  และสถานศึกษาต้นแบบของ  
        กระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
 5) ก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 6) ประสานครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนในการเฝ้าระวังนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด 
 7) ให้ค าปรึกษาและให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีการต่อต้านยาเสพติด  
 8) ประสานงานและด าเนินการร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมที่ 
       ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต้านยาเสพติด 
 9) จัดตั้งศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
  และเอกชน 
 10) จัดนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเก่ียวกับปัญหาการใช้สารเสพติด เข้ารับการตรวจรักษาและอบรม 
        บ าบัดทางจิตร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 11) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา                
         ยาเสพติด 
 12) ประเมินผลการด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว  สรุปรายงานหัวหน้างาน ผู้ช่วยผู้อ านวยการและ 
         ผู้บริหาร 
 13) ประเมิน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานโรงเรียนสุจริตเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 14) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

11.งานชมรม TO  BE NUMBER  ONE   
   11.1 นายภรภัทร   เจริญธง   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
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 11.2 นางธนาภา    ค าผุย   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
 11.3 นางจันทร์ทิวา   อบทอง   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1) วางแผนกรอบงานในการด าเนินงานชมรม TO  BE NUMBER  ONE   
 1) รับสมัครสมาชิก  TO  BE NUMBER  ONE  ในสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
 2) จัดท า และด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของชมรม TO  BE NUMBER  ONE   
        ในสถานศึกษา 
 3) ด าเนินการติดตาม กิจกรรม TO  BE NUMBER  ONE  อย่างต่อเนื่องและรายงานหน่วยงานต้น   
        สังกัดก าหนด 
 4) ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้การสนับสนุนของ TO  BE NUMBER  ONE   
 5) ประเมิน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานชมรม TO  BE NUMBER  ONE  เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้น 
        ภาคเรียน 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 

12.งานคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน 
 12.1 นางสุภาวดี  สมบูรณ์                  ครูพนักงานราชการ                   หัวหน้างาน 
 12.2 นางสาวกรณัฐ  สถานพงษ์                    ครูช านาญการ                          เจ้าหน้าที่ 
 12.3  นางดารุณี  อัมภรัตน์                 ครูพนักงานราชการ    เจ้าหน้าที่ 
 12.4 นางกนกวรรณ  ก้อนค า               ครูพนักงานราชการ                    เจ้าหน้าที่ 
 12.5 นางสาวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์       ครูอัตราจ้าง                     เจ้าหน้าที่  
 12.6 นางสาวกุสุมา  คชแพทย์            ครูอัตราจ้าง                         เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1) จัดท าแผน / โครงการ  ปฏิทินด าเนินงานคะแนนความประพฤตินักเรียน 
 2) จัดท าทะเบียนคะแนนความประพฤตินักเรียน 
 3) จัดท า และตรวจสอบนักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติต่ ากว่าเกณฑ์ เพ่ือให้นักเรียนได้  
        ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางบวก 
 4) จัดท าแบบฟอร์ม  แบบค าร้องต่างๆ  ที่ใช้ในโรงเรียน 
 5) จัดท าสถิติเกี่ยวกับคะแนนความประพฤตินักเรียน 
 6) ติดต่อประสานงานกับครูที่ปรึกษา 
 7) จัดระบบการเก็บ  รักษาเอกสาร  การท าลายเอกสารนักเรียนให้สะดวก  ในการค้นหาและ       
       ปลอดภัย 
 8) ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 9) ประเมิน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้น 
        ภาคเรียน 
 10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

13.งานส่งเสริมวินัยจราจร 
 13.1 นายวัลลภ     สุรวิทย์   ครู    หัวหน้างาน 
 13.2 นายชยพล    ค าสิงห์   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
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 13.4 นายก าพล       บัวแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
 13.5 นายอุดมศักดิ์  สีแสด   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
 13.6 นายวัชระชัย   สุรวิทย์   ครู    เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1) จัดท าและด าเนินงานแผนงาน / โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมวินัยจราจรให้กับบุคลากรใน 
        สถานศึกษา 
 2) ส ารวจจัดท าข้อมูลยานพาหนะของบุคลากร  ครู  และนักเรียน 
 3) ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือขอความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมวินัยจราจร 
 4) รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมาด้วยรถโดยสาร 
 5) ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน 
 6) ให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร 
 7) จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษา 
 8) รณรงค์และอ านวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานขนส่งจัดท าใบอนุญาตขับข่ี 
        รถจักรยานยนต์และรถยนต์ 
 9) ก ากับดูแลรณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร 
 10) ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจ าชั้น หัวหน้าระดับ และครูเวร 
         ประจ าวัน 
    11) ด าเนินโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 
 12) ประเมิน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมวินัยจราจรเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 13) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

14. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 14.1 นายวัลลภ     สุรวิทย์   ครู    หัวหน้างาน 
 14.2 นายก าพล     บัวแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
 14.3 นายณฤภง     ศรีละพล   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
 14.4  นายชยพล    ค าสิงห์   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
 14.5  นางธนาภา     ค าผุย   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
 14.6  นางสาวกรณัฐ   สถานพงษ์  ครูช านาญการ   เจ้าหน้าที่  
 14.7  นายวัชระชัย   สุรวิทย์   ครู    เจ้าหน้าที่ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1) งานสภานักเรียน 
 1.1) จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
 1.2) จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 1.3) ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆเพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ให้สอดคล้องกับ  
      นโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.4)  สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
 1.5) จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีละ 1 คร้ัง 
 1.6) ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้งวางแผนงาน/ 
      โครงการส าหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
 1.7) ประสานนักเรียนท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพ่ือความสามัคคี การเคารพของนักเรียนต่อครู 
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 1.8) ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ใน            
              ขอบข่ายที่เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
 1.9)  จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 
 1.10) ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา /            
                พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
 1.11) ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
 1.12) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ 
 2) งานสารวัตรนักเรียน 
 2.1) ก ากับติดตามความคุมและดูแลนักเรียนแต่งกายให้ถูกต้อง  และประพฤติตามระเบียบวินัย 
 2.2) ก ากับติดตามความคุมและดูแลนักเรียนช่วยเหลือครูเวรในการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน 
 2.3) ก ากับติดตามความคุมและดูแลนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งโรงเรียนและคณะสีมอบหมาย         
              ด้วยความเอาใจใส่ 
 2.4) ก ากับติดตามความคุมและดูแลนักเรียนบันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่เสนอต่อครูหัวหน้าคณะสี       
              ในวันที่ได้รับมอบหมาย     
 2.5) ก ากับติดตามความคุมและดูแลนักเรียนสอดส่องดูแลความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของ 
              นักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนแล้วรายงานให้หัวหน้าคณะสีหรือฝ่ายกิจการ   
               นักเรียนทราบ 
 2.6) ก ากับติดตามความคุมและดูแลนักเรียนปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันตั้งแต่เวลา 07.00 น. 
              จนถึงเวลาเลิกโดยสวมปลอกแขนในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 
 2.7) ก ากับติดตามความคุมและดูแลนักเรียนช่วยงานบริการต่างๆในคณะสี หรือโรงเรียนด้วย 
              ความเต็มใจ  
 2.8) ก ากับติดตามความคุมและดูแลนักเรียนมีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการ 
              ปฏิบัติหน้าที่ 
 2.9) ประเมินผลการด าเนินงานสารวัตรนักเรียน และ กิจกรรมพิเศษ สรุปรายงานรอง        
               ผู้อ านวยการ และผู้บริหารต่อไป 
 2.10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

15.งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
 15.1 นายชยพล   ค าสิงห์   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
 15.2 นายบุญมา  เวียงค า   ครูช านาญการพิเศษ     เจ้าหน้าที่ 
 15.3 นางสวลี    บุญมูล   ครูช านาญการพิเศษ     เจ้าหน้าที่ 
 15.4 นายไมตรี   ศรีแก้ว   ครูพนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1) น านโยบายไปสู่การปฏิบัติจัดประชุมชี้แจง และแต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบ มอบนโยบาย  
        จัดท าแผนปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมการประกวด ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานเสนอตามล าดับ     
        พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เพื่อน าไปสู่การแก้ไขโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   
        ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
 2) ขับเคลื่อนกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากร ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน รวมถึงพัฒนา 
        ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตามกรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของส านักงานคณะกรรมการ 
        การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  3) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินงานตามโครงสร้างและจัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย และองค์  
        ความรู้จากการอบรม ส าหรับนักเรียน ทุกคนในห้องเรียน ต้องให้ความร่วมมือเพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
        คุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 
 4) ก าหนดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5) ประสานครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 
 6) ประสานงานและด าเนินการร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมที่ 
        พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
 7) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริม  
        คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 8) ประเมิน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานโรงเรียนวิถีพุทธเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
  

16. งานเลขานุการฝ่ายกิจการนักเรียน 
     16.1 นางสาวกรณัฐ   สถานพงษ์       ครูช านาญการ                         หัวหน้างาน 
 16.2 นายชยพล  ค าสิงห์ ครูช านาญการพิเศษ      เจ้าหน้าที่ 
     16.3 นางสุภาวดี  สมบูรณ์ ครูพนักงานราชการ   เจ้าหน้าที่ 
     16.4 นางสาวสิวิพรรณ์ บุญอินทร์ ครูอัตราจ้าง    เจ้าหน้าที่ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1) วางแผนการด าเนินงานเลขานุการฝ่ายกิจการนักเรียน  
 2) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนและประชุมประจ าเดือน 
 3) บันทึกการประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน 
 4) จัดท ารายงานการประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน 
 5) ประเมิน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเลขานุการฝ่ายกิจการนักเรียนเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน            
        เมื่อสิ้นภาคเรียน 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

17.คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
 17.1 นางสุพัตรา  ดาวหน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 17.2 นายณฤภง  ศรีละพล  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  รองประธานกรรมการ   
 17.3 นางธนาภา  ค าผุย  หัวหน้างานบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
 17.4 นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ หัวหน้างานวางแผนงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
 17.5 นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท  หัวหน้างานระดับชั้น   กรรมการ 
 17.6 นายชยพล  ค าสิงห์   หัวหน้างานส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม กรรมการ  
 17.7 นางสาวกรณัฐ  สถานพงษ์ หัวหน้างานเลขานุการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
 17.8 นางสุภาวดี  สมบูรณ์  หัวหน้างานคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน กรรมการ 
 17.9 นางกนกวรรณ  ก้อนค า  หัวหน้างานเวรประจ าวัน   กรรมการและเลขานุการ 
 17.10 นางสาวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์ เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1) วางแผนการด าเนินงานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
 2) ออกแบบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
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 3) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน  
 4) รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 
 5) ประเมิน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียนเสนอต่อผู้อ านวยการ 
        โรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

 1. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป 
  1.1 นายนริศ  อัมภรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานกรรมการ 

 1.2 นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายอัครเจตน์  ศรีหะวงษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

 1.4 นางสุพัตรา  ดาวหน ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ  
 1.5 นายวีระชัย  พละศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการและเลขานุการ 
 1.6 นางสาวจารุพร  แก้วลา หัวหน้างานพัฒนาห้องเรียน        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  
  1) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของฝ่าย 
       เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นผลดีต่อทางราชการ 
   2) อ านวยการ  บริหารจัดการ ในการก าหนดนโยบาย  วางแผนงาน  และจัดระบบการบริหารงานของ 
                  งานบริหารทั่วไป 
  3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2. คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป 
 2.1 นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ประธานกรรมการ 
 2.2 นายวีระชัย  พละศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รองประธานกรรมการ 

 2.3 นางณภัค  สิมณี หัวหน้างานห้องประชุม/โดม กรรมการ 
 2.4 นางสุดใจ  วงศ์คูณ หัวหน้างานชุมชน กรรมการ 
 2.5 นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพอนามัย   กรรมการ 
 2.6 นางสกุลรัตน์  ทองแสน หัวหน้างานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ กรรมการ 
 2.7 นายวิชา   กิ่งทอง หัวหน้างานสาธารณูปโภค กรรมการ 
 2.8 นายกิตติพงษ์  ชาญชิตร หัวหน้างานอาคารสถานที่ กรรมการ 
 2.9 นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี หัวหน้างานเขตพื้นที่ฯ       กรรมการ 
 2.10 นางสาวจารุพร  แก้วลา หัวหน้างานพัฒนาห้องเรียน      กรรมการและเลขานุการ 
 2.11 นางสาวสุภาพร  อ้อมชมภู หัวหน้างานบริการห้องเรียนพิเศษ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
   1) วางแผนบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
   2) จัดท าระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
   3) ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดบุคลากรในฝ่ายให้เหมาะสมกับ 
                   ความรู้ความสามารถ และลักษณะของงาน 
   4) ประสานงานกับฝ่าย งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                    และมีประสิทธิภาพ 
   5) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป 

     6) จัดท าแผนงานโครงการฝ่ายบริหารทั่วไป 
   7) วางแผน ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของนักการภารโรงตลอดจนการให้สวัสดิการต่างๆ 
   8) นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ 
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    9) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
    10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 3. งานส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป    
 3.1 นายวีระชัย  พละศักดิ์ ครชู านาญการพิเศษ     หัวหน้างาน 
 3.2 นางณภัค  สิมณี ครชู านาญการพิเศษ     เจ้าหน้าที่ 

 3.3 นางสุดใจ  วงศ์คูณ ครชู านาญการพิเศษ     เจ้าหน้าที่ 
 3.4 นางสาวจารุพร แก้วลา ครชู านาญการพิเศษ     เจ้าหน้าที่ 
 3.5 นางสาวสุภาพร  อ้อมชมภู ครผูู้ช่วย  เจ้าหน้าที่  
 3.6 นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี ครพูนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
 3.7 นางสาวเรืองรัตน์  เผ่าภูรี ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่ 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1) จัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมงานส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 

 2)  ประสานงานระหว่างงานต่างๆในฝ่ายบริหารทั่วไป 
 3)  จัดระบบการด าเนินงานด้านงานสารบรรณและงานธุรการของฝ่ายบริหารทั่วไป 
 4)  ติดตามรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารทั่วไป 
 5)  ลงทะเบียนรับ –ส่งหนังสือราชการ  จัดพิมพ์เอกสารทางราชการ  ลงทะเบียน  แยกประเภท  เสนอเพ่ือสั่ง      

การของฝ่ายบริหารทั่วไป 
 6)  จัดเก็บและค้นหาเอกสารตามแฟ้มงานต่างๆ  
 7)  บริการบุคลากรที่เข้ามาติดต่อในฝ่ายบริหารทั่วไป 
 8)  บันทึกประชุมต่างๆ ในฝ่ายบริหารทั่วไป 
 9)  จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการให้บริการด้านงานธุรการในฝ่ายบริหารทั่วไปให้เพียงพอ 
 10)  จัดบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ 
 11) จัดท าทะเบียนทรัพย์สินฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   12) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไปต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้น  
                     ภาคเรียน 
 13) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

4. งานอาคารสถานที่  
 4.1 นายกิตติพงษ์ ชาญชิตร คร ู หัวหน้างาน 
 4.2 นายชัยพร  เวียงค า คร ู เจ้าหน้าที่ 
 4.3 นายไกรสร แสนเมืองชิน ครผูู้ช่วย เจ้าหน้าที่ 
 4.4 นายไมตรี  ศรีแก้ว ครูพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
 4.5 นายศุภโชค  มาศกุล ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
   1)  วางแผนงาน โครงการ กิจกรรม พัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
   2)  พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดเป็นระเบียบ ร่มรื่น  สวยงามและเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
    นอกห้องเรียน 
   3)  จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี  อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน  ห้องบริการ ห้องพิเศษ และธงประดับต่างๆให้เพียงพอ 
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       และอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา 
   4)  จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ให้สวยงาม เป็นระเบียบ ประตู หน้าต่างอยู่ในสภาพดี มีป้ายบอกอาคารและ 
    ห้องปฏิบัติการต่างๆ และจัดประดับตกแต่งธงตามอาคาร และสถานที่ตามงานพิธีต่างๆ  
   5)  ให้ค าแนะน าการใช้อาคารสถานที่ แก่นักเรียน รวมทั้ง การบ ารุง รักษา ทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน 
   6)  บริการ อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดท าสถิติการ 
    ให้บริการโดยรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
   7)  นิเทศ ก ากับ ติดตาม การพัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพ 
   8)  ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานอาคารสถานที่ ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
   9)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. งานจัดสถานที่ 
 5.1 นางณภัค  สิมณี ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 5.2 นางสุดใจ  วงศ์คูณ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 5.3 นางวราพร แก่นค า ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 5.4 นางสาวสุภาพร อ้อมชมภู ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ 
 5.5 นายไกรสร  แสนเมืองชิน ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ 
 5.6 นายไมตรี  ศรีแก้ว ครพูนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1) จัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมงานจัดสถานที่    
2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์และประดับตกแต่งห้องประชุม อาคาร  สถานที่เนื่องในวันส าคัญต่างๆหรืองานพระราชพิธี 

   3)  ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานจัดสถานที่ ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
   4)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย     

 6. งานจัดแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 6.2 นางสุดใจ  วงศ์คูณ ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 6.3 นางวราพร  แก่นค า ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1) วางแผนพัฒนางานเศรษฐกิจพอเพียง รณรงค์ ส่งเสริม ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกท่ีดีในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 3) จัดท าทะเบียนพัสดุให้เป็นปัจจุบัน และรายงานพัสดุประจ าปี 
   4) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานจัดแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

7.งานสาธารณูปโภค 
 7.1 นายวิชา  กิ่งทอง ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 7.2 นายพัฒนา  พานจ านงค์   ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 7.3 นายชัยพร  เวียงค า คร ู เจ้าหน้าที่ 
 7.4 นายไมตรี  ศรีแก้ว ครพูนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
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 7.5 นายธนโชต  ปัญญาสูง ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   1) จัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมงานสาธารณูปโภค 
   2) ก ากับดูแล และซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
   3) จัดเตรียมเครื่องมือช่างที่จ าเป็นให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานสาธารณูปโภค ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
   5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
  หมายเหตุ : สาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา พัดลม แอร์  เครื่องท าน้ าเย็น  โทรศัพท์ เครื่องดับเพลิง  
 

8. งานห้องสุขาอนามัย 

8.1 นายชัยพร  เวียงค า คร ู หัวหน้างาน 
8.2 นายกิตติพงษ์  ชาญชิตร คร ู เจ้าหน้าที ่
8.3 นายไกรสร  แสนเมืองชิน ครผูู้ช่วย เจ้าหน้าที ่
8.4 นายไมตรี  ศรีแก้ว ครพูนักงานราชการ เจ้าหน้าที ่

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
   1) จัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมงานห้องสุขาอนามัยโรงเรียน 
   2) ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติการใช้บริการห้องสุขาตามหลักสุขอนามัย 
   3) ปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา ระบบน้ าและสิ่งที่เก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
   4) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานห้องสุขาอนามัยต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
   5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

9.งานเขตพื้นที่บริเวณและสภาพแวดล้อม 
 9.1 นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี ครูพนักงานราชการ หัวหน้างาน 

 9.2 นายดุริยางค์  ก้อนค า ครพูนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
 9.3 ว่าที่ร้อยตรีชยพล  สุริยะโชติ ครูพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
 9.4 นายศุภโชค  มาศกุล ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่  

 9.5 นางสาวเรืองรัตน์  เผ่าภูรี ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่ 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  

 1)  จัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมงานเขตพ้ืนที่และสภาพแวดล้อม 
 2)  จัดแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้กับห้องเรียนและก ากับดูแลการท าความสะอาดเขตพ้ืนที่บริเวณท่ีรับผิดชอบ 
 3)  ด าเนินการจัดกิจกรรมการประกวดความสะอาดเขตพ้ืนที่บริเวณ  และตรวจให้คะแนนความสะอาดตาม   

เกณฑ์ที่ก าหนด  
 4)  สรุปความสะอาดเขตพ้ืนที่ทุกวัน และจัดท าเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนและครูที่ปรึกษาเรียนประจ าปี   

การศึกษา 
   5) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานเขตพ้ืนที่และสภาพแวดล้อม ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
                    เมื่อสิ้นภาคเรียน 
       6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

10.งานลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
 10.1 นายวีระชัย  พละศักดิ์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
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 10.2 นายวิชา   กิ่งทอง ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 10.3 นางสุดใจ  วงศ์คูณ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 10.4 นางณภัค  สิมณี ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 

 10.5 นางสาวสมจิตร  เพชรผา ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 10.6 นายกิตติพงษ์  ชาญชิตร คร ู เจ้าหน้าที่ 
 10.7 นายวุฒิพงษ์  พิมพร ครูพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
 10.8 นายไมตรี  ศรีแก้ว ครูพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1) วางแผนพัฒนางานลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ให้บริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาดของลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว และมอบหมายงาน ติดตาม  
     ตรวจสอบ การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

 3) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ทุกวันประสานจัดหา 
     วัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการรักษาความสะอาด 
 4) นิเทศ ติดตาม การดูแลรักษาความท าความสะอาดอาคารเรียน  ห้องน้ า  ห้องส้วม ประจ าอาคาร 
          ของแม่บ้าน  ท าแบบประเมินการท างานของแม่บ้าน และประเมินทุกวัน 

5) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
                     เมื่อสิ้นภาคเรียน 

      6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

11. งานบริการน้ าดื่ม 
 11.1 นายวิชา  กิ่งทอง ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 11.2 นางสกุลรัตน์  ทองแสน ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที ่
 11.3 นายดุริยางค์  ก้อนค า ครูพนักงานราชการ เจ้าหน้าที ่  

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ   
 1) จัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมงานบริการน้ าดื่ม 
 2)  ดูแลระบบ  โรงน้ าดื่ม“กันทรารมณ”์   ให้สามารถท างานได้อย่างสม่ าเสมอ 
 3) ก ากับติดตามดูแลเจ้าหน้าที่บรรจุน้ าและส่งน้ าตามอาคารที่รับผิดชอบ 
 4) ประสานงานกับสาธารณสุขเพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ าทุกปี 
   5) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานบริการน้ าดื่ม ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

12.งานโภชนาการ 
 12.1 นางวราพร  แก่นค า ครชู านาญการพิเศษ     หัวหน้างาน 
 12.2 นางสุดใจ  วงศ์คูณ ครชู านาญการพิเศษ      เจ้าหน้าที่ 
 12.3 นางจรรยา  เลิศล้ า ครชู านาญการพิเศษ     เจ้าหน้าที่ 
 12.4 นางสาวศรีไพร  ยอดสาย คร ู เจ้าหน้าที่ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   1) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรม พัฒนางานโภชนาการ 
   2) ตรวจสอบคุณภาพอาหาร น้ าเครื่องดื่มที่จัดบริการในโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัยตามหลักโภชนาการ 
   3) ดูแลการจ าหน่ายอาหาร การแต่งกายของผู้จ าหน่าย  ความสะอาดและคุณค่าของอาหารตามหลัก โภชนาการ   
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    การใช้สารปรุงแต่ง  และความสะอาดของภาชนะท่ีใส่ รวมทั้ง การจ าหน่ายอาหารตามเวลาที่ก าหนด  
   4) ให้ความรู้แก่นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับหลักโภชนาการ  การสร้างเสริมการสร้างสุขลักษณะ  
    สุขนิสัย  และมารยาทในการรับประทานอาหาร 
   5) นิเทศ ก ากับ ติดตาม งานโภชนาการ ให้มีประสิทธิภาพ 
   6) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโภชนาการ  ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
   7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

13. งานสหกรณ์ 
 13.1  นายศักดนัย  สืบเสน ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 13.2  นางสาวรัตนธร ชุปวา ครชู านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
 13.3  นางจงกล บัวสิงห์ ครชู านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
 13.4  นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท ครชู านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
 13.5  นางสุธาทิพย์  แสงงาม ครชู านาญการ เจ้าหน้าที่ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1) วางแผนก าหนดงาน การด าเนินการของสหกรณ์ให้ด าเนินไปด้วยความโปร่งใสโดยยึดแนวทางหลักการของ 
      สหกรณ์ท่ัวไปเป็นเกณฑ ์

 2)  ควบคุม รายการสินค้าที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ให้มีจ าหน่ายอย่างสม่ าเสมอ 
   3)  จัดท าทะเบียนผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 4)  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ การจ าหน่ายสินค้า และแนวปฏิบัติให้ชัดเจนตลอดจน การจดบันทึกรายการ   
     ซื้อสินค้าของสมาชิกให้ถูกต้องชัดเจนเป็นปัจจุบัน 
        5)  ควบคุม จัดท ารายการสินค้าคงเหลือในแต่ละวัน และจัดซื้อสินค้าตามรายการที่ต้องการ  มาเพิ่มเติม             
                     เมื่อสหกรณ์จ าเป็นต้องใช้ 
   6)  ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานสหกรณ์ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 7)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

14. งานธนาคารโรงเรียน  
 14.1 นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์ ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 14.2 นางสุธาทิพย์  แสงงาม ครชู านาญการ เจ้าหน้าที่ 
 14.3 นางดารุณี  อัมภรัตน์ ครพูนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1)  จัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน 
2) ก ากับดูแลการด าเนินงานธนาคารให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากและถอนและการเก็บรักษาเงินฝาก 

      ของนักเรียน 
3) ควบคุมดูแลการท างานของนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนกันทรารมณ์รณรงค์และ 

ส่งเสริม คุณลักษณะด้านการประหยัดและอดออมของนักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ 
4) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินในการรับเงินประจ าวันและเงินอ่ืนๆ  
5)  ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานธนาคารโรงเรียน ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
6)  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่โรงเรียนมอบหมาย 
 
 



60 
 

15. งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
 15.1 นางสกุลรัตน์  ทองแสน ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 15.2 นายพลวัตน์ ประเสริฐศรี ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 15.3 นายเทอด  เลิศล้ า ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 15.4 นางธัญรัศม์  ประเสริฐศรี ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 15.5 นายวิชา  กิ่งทอง ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 15.6 นายศุภโชค  มาศกุล ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ 
 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1) วางแผนงานโครงการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  จัดด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 2) ให้บริการการสืบค้น หนังสือ สิ่งพิมพ์ สารสนเทศ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
   3) รวบรวม สถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ให้เป็นสารสนเทศที่ใช้พัฒนา 
       งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   4) ประสานงานกับฝ่ายวิชาการจัดท าป้ายนิเทศท่ีส าคัญๆ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   5) รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 6) ฝึกและควบคุมดูแลนักเรียนช่วยงานห้องสมุด 
 7) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการสืบค้น ค้นคว้าหาความรู้ 
 8) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด 
 9) ลงทะเบียนวัสดุ สารนิเทศ ครุภัณฑ์ห้องสมุด 
 10) ให้บริการยืม-คืนวัสดุสารนิเทศ  และบริการตอบค าถาม  ช่วยการค้นคว้า 
 11) จัดท าสถิติจ านวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด เอกสารงานห้องสมุด จ านวนหนังสือท่ียืมออกและให้บริการ        

 โสตฯ – วัสด ุ  
   12) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อ           
                      สิ้นภาคเรียน 
   13) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 16. งานห้องประชุม/โดม 
 16.1 นางณภัค  สิมณี ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 16.2 นางวราพร  แก่นค า ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 16.3 ว่าท่ีร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ ์ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 16.4 นายทิว  พจนา คร ู เจ้าหน้าที่ 
 16.5 นางสาวสุภาพร  อ้อมชมภู ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ 
 16.6 นายชัยชนะ  โสภา ครูพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  
 1) วางแผนพัฒนาห้องประชุม / โดม  ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัยสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เน้น  
     นโยบายโรงเรียน คือ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
 2)  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  เพื่อใช้ในการบริการนักเรียน/ชุมชน 
 3)  ควบคุมดูแลการท าความสะอาด  ห้องน้ า ห้องเก็บอุปกรณ์  ห้องควบคุมเครื่องเสียงให้สะอาดเรียบร้อย 
     ปลอดภัย 
 4)  จัดท าแผนบันทึกการปฏิบัติงานของห้องประชุม/โดม 
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 5)  ก าหนดแผนและแนวปฏิบัติด้วยการการใช้ห้องประชุม/โดมบ ารุงดูแลรักษารักษาหอประชุมให้อยู่ใน  
     สภาพดี 

1) บันทึกสถิติการใช้ห้องประชุม/โดม เป็นปัจจุบัน 
2) จัดให้มีการรวบรวมข้อมูลหอประชุม ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 8)  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้อย่างเป็นระบบ 
 9)  ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานห้องประชุม/โดม ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อ 
                     สิ้นภาคเรียน 
 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

17. งานบริการตัดแต่งทรงผมชาย-หญิง 
 17.1  นายนุชิต  ศุภพินิจ ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 

 17.2  นายอาวิรุทธ์  สีดา ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 17.3  นางจันทร์ทิวา  อบทอง  ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 17.4  นางดารุณี  อัมภรัตน์ ครพูนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
 17.5  นางกนกวรรณ  ก้อนค า ครพูนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

 1) จัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมงานบริการตัดแต่งทรงผมชาย-หญิง 
 2) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  เพื่อใช้ในห้องเสริมสวย / ตัดผม 
 3) จัดท าแผนบันทึกการปฏิบัติงานบริการตัดแต่งทรงผมชาย-หญิง 
 4) ก าหนดแผนและแนวปฏิบัติด้วยการการใช้ห้องเสริมสวย/ตัดผม  
 5) บันทึกสถิติการใช้ห้องเสริมสวย/ตัดผม เป็นปัจจุบัน 
 6) จัดให้มีการรวบรวมข้อมูล ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 7) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานบริการตัดแต่งทรงผมชาย-หญิง ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
                    เมื่อสิ้นภาคเรียน 

8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

18. งานสนามกีฬา/สระว่ายน้ า/สวนสุขภาพ 
 18.1 นายสมศักดิ์  นาเรือง ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 18.2 นายสุทธิศักดิ์  มุสิกวัน ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่  
 18.3 นางสาวพนิตนันท์  กุลบุตร    ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 18.4 นางสาวธิดารัตน์  วิวาสขุุ ครชู านาญการ เจ้าหน้าที่ 
 18.5 นายวัชระชัย  สุรวิทย ์ คร ู เจ้าหน้าที่ 
 18.6 นายธนโชต  ปัญญาสูง ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
      1) จัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมงานสนามกีฬา/สระว่ายน้ า/สวนสุขภาพ 

 2)  ดูแล  ปรับปรุงสนามกีฬา  สระว่ายน้ า  และสวนสุขภาพให้พร้อมใช้การตลอดเวลา 
 3)  เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกให้พร้อมอยู่เสมอ 
 4)  จัดท าระเบียบและทะเบียนการใช้สนามกีฬา สระว่าย และมีวิธีการจัดบริการอย่างเป็นระบบ 
 5)  ด าเนินการบริการสนามกีฬา  สระว่ายน้ า  และสวนสุขภาพ  ให้ได้มาตรฐานและเป็นแบบอย่างได้ 
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 6)  เสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 
   7)  ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน สนามกีฬา/สระว่ายน้ า/สวนสุขภาพต่อผู้อ านวยการ 
    โรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 

7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 19. งานโสตทัศนศึกษา 
   19.1 ว่าท่ีร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์ ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 19.2 นายก าพล  บัวแก้ว ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 19.3 นายแสงทอง   บริสาร ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
   19.4 นายทิว  พจนา คร ู เจ้าหน้าที่ 
   19.5 นายชัยชนะ  โสภา ครพูนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
  19.6 นายดุริยางค์  ก้อนค า ครพูนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
   19.7 นายศุภโชค  มาศกุล  ครอัูตราจ้าง เจ้าหน้าที่   
 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
   1)  จัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา 
   2)  จัดระบบ ระเบียบการใช้โสตทัศนศึกษา อุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์ให้เกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
           พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
   3)  จัดหาควบคุม ก ากับดูแลรักษาซ่อมแซม  วัสดุครุภัณฑ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อม 
           ใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา 
   4)  จัดกิจกรรมส่งเสริม เทคนิคและวิธีการในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
   5)  ให้ค าแนะน าในการใช้อุปกรณโ์สตทัศนศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้ 
   6)  ให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาในโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
   7)  จัดท าทะเบียน  วัสดุ  ครุภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 
   8)  รวบรวมข้อมูล สถิติ การใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 
   9)  จัดท าคู่มือการใช้ห้อง และและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 
   10) บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในและภายนอกโรงเรียน  
   11) บริการสื่อวีดีทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
   12)  ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโสตทัศนศึกษาต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
   13)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 หมายเหตุ : โสตทัศนูปกรณ์  หมายถึง  เครื่องเสียง  โปรเจคเตอร์  กล้องวงจรปิด  วิทยุสื่อสาร  กล้องถ่ายภาพ 
                         วชิวลไลเซอร์ 
   

20. งานบ้านพักครู/บ้านพักนักกีฬา 
 20.1  นายณฤภง  ศรีละพล ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 20.2  นางสาวธิดารัตน์  วิวาสุขุ ครูช านาญการ เจ้าหน้าที่ 
 20.3 นายวัลลภ  สุรวิทย์ คร ู เจ้าหน้าที่ 
 20.4  นายทิว  พจนา คร ู เจ้าหน้าที่ 
 20.5  นายไมตรี  ศรีแก้ว ครูพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
 20.7  นายธนโชต  ปัญญาสูง ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1) จัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมงานบ้านพักครู/บ้านพักนักกีฬา 
   2) จัดท าระเบียบบ้านพักครดููแลควบคุมการเข้าอยู่บ้านพัก 
   3) จัดครูเข้าอยู่บ้านพักครู ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และหน่วยงานต้นสังกัด 
           4) บ ารุง ดูแล พัฒนา บ้านพักครูและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัยเหมาะสมใน 
   การพักอาศัย 
   5) ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานบ้านพักครูต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
   6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

21.งานพัฒนาห้องเรียน 
 21.1 นางสาวจารุพร  แก้วลา ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 21.2 นางสาวอุทัย  สิงหาภู ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้าอาคาร 1 
 21.3 นางธัญรัศม์  ประเสริฐศรี ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้าอาคาร  2 
 21.4 นางนิออนด์  รอบคอบ ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้าอาคาร 3 
 21.5 นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้าอาคาร 4 
 21.6 นายรัตนดิลก  ค าเพราะ ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้าอาคาร 5 
 21.7 นางสาวรัตติยาภรณ์  ทุมแถว ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้าอาคารเรียน  EP 
 21.8 นายชัยพร  เวียงค า คร ู หัวหน้าอาคารเอนกประสงค์ 
 21.9 นางสาวสุภาพร  อ้อมชมภู ครูผู้ช่วย หัวหน้าอาคารประกอบ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1) วางแผนการจัดบรรยากาศห้องเรียน อาคารเรียน  อาคารประกอบ อาคารเอนกประสงค์ตามมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 

2) จัดท าป้ายชั้นเรียน ป้ายข้อตกลงการใช้ห้องเรียน และป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้กับทุกห้องเรียน 
3) ตรวจความสะอาดห้องเรียน   ตรวจป้ายนิเทศ  การเปิด - ปิดไฟ พัดลม และรายงานผลการตรวจรายวัน  พร้อม

ทั้งประสานงานกับครูเวรประจ าวันในการตรวจอาคารแต่ละวัน  สรุปรายงานประจ าเดือนตามแบบรายงานที่
ก าหนด 

4) จัดกิจกรรมการประกวดความสะอาดห้องเรียน   
5) นิเทศติดตามการท าความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน  อย่างมีแบบแผนระเบียบการใช้มีระเบียบสวยงามใช้

การได้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และก ากับติดตามการท าความสะอาดของแม่บ้านประจ าอาคาร 
6) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาห้องเรียน ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

22. งานบริการห้องพิเศษ 
 22.1 นางสาวสุภาพร  อ้อมชมภู ครูผู้ช่วย หัวหน้างาน 
 22.2 นางนิออนด์  รอบคอบ ครชู านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 
 22.3 นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี ครพูนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
 22.4 นายดุริยางค์  ก้อนค า ครพูนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1) วางแผนการจัดบรรยากาศห้องพิเศษ ให้น่าอยู่ น่าเรียนและดูแลรักษาความสะอาดตามมาตรฐานการ 
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      ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 2) ก าหนดแผนและแนวปฏิบัติการใช้ห้องพิเศษ บ ารุงดูแลรักษารักษาหอประชุมให้อยู่ในสภาพดี 
 3)  บันทึกสถิติการใช้ห้องพิเศษให้เป็นปัจจุบัน 
 4)  ติดตาม นิเทศ การใช้ และการรักษาความสะอาดห้องพิเศษ รายวัน และ สรุปรายงานประจ าเดือนตามแบบ 
     รายงาน 
 5)  ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานห้องบริการพิเศษ ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 6)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 หมายเหตุ : ห้องพิเศษ  หมายถึง ห้องปฏิบัติเคมี  ชีววิทยา ฟิสิกส์ และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ  

 

23. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 23.1 นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์ ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 23.2 นางสาวไพริน  ค าศรี ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 23.3 นางยุพวรรณ  แหล่งหล้าธนาศิริ ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 23.4 นางสาวพิศมัย  พันดา ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 23.5 นางกนกวรรณ   ก้อนค า ครพูนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
 23.6 นายดุริยางค์  ก้อนค า ครพูนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
         หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ   

 1) วางแผนในการด าเนินงานอนามัยด้านการปฐมพยาบาลบุคลากร และนักเรียน 
 2) จัดหา  เวชภัณฑ์  ที่จ าเป็นต้องใช้ในการพยาบาล ให้พร้อมและสามารถ ให้บริการได้ตลอดเวลา  และจัด   

สถานที่ห้องพยาบาลให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ 
 3) ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขเพ่ือบริการด้านสุขภาพอนามัยภายในโรงเรียน และเผยแพร่ข่าวสาร  

ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียน 
 4) จัดท าทะเบียนวัสดุ และครุภัณฑ์ในงานอนามัย 
 5) จัดท าสถิติและเสนอข้อมูลสุขภาพอนามัยของนักเรียน เพ่ือให้การส่งเสริมพัฒนา 
 6) ให้บริการยา เวชภัณฑ์อ่ืนๆ แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 7) จัดส่งนักเรียนที่เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุไปยังสถานพยาบาล 
   8) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อ               
                    สิ้นภาคเรียน 

9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

24. งานประกันชีวิต    
    24.1  นางอรพิน  วงศ์ปัดสา ครชู านาญการพิเศษ         หัวหน้างาน 
    24.2  นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์ ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
    24.3  นายกงจักร  บัวลา ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
    24.4  นางสาวไพริน  ค าศรี ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
    24.5  นางสาวอุทัย  สิงหาภู ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่   

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ   ดังนี้ 
  1)  จัดท าแผนงาน   โครงการและกิจกรรมงานประกันชีวิต 
  2)  จัดท าทะเบียนเงินประกันชีวิตนักเรียน ม.ต้น - ม.ปลาย  
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 3)  รับเงินประกันชีวิตนักเรียน ม.ต้น และนักเรียน ม.ปลาย  คนละ 200 บาท  น าฝากธนาคารออมสิน         
           สาขากันทรารมย์  

  4)  ประสานงานกับบริษัทประกันภัย  และจัดท าประกันชีวิตแก่นักเรียน 
  5)  จัดส่งเอกสารให้บริษัทประกันภัย  เมื่อนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ 
  6)  เมื่อบริษัทอนุมัติเงินให้นักเรียนแล้ว  ให้ติดตามจ่ายเงินแก่นักเรียนภายใน  15  วันท าการ  
   7)  ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานประกันชีวิต ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 8)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

25.งานรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 25.1 นางชิดชนก  สายบุปผา ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 25.2 นายนุชิต  ศุภพินิจ ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 25.3 นายธนโชต  ปัญญาสูง ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ 
 25.4 นางสาวเรืองรัตน์  เผ่าภูรี ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1)  จัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมงานรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 2) ครูที่ปรึกษาธนาคารขยะ  และวางแผน รณรงค์ ส่งเสริม ในการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน 

 3) ดูแลนักเรียนจิตอาสาเก็บขวดน้ าดื่ม 
 4) บูรณาการเรื่องเกี่ยวกับพลาสติกขยะเข้ากับวิชาและชุมนุมที่รับผิดชอบสอน 
 5) เป็นผู้จัดแยกขวดพลาสติกขยะประเภทต่างๆจ าหน่ายแก่พ่อค้าพร้อมนักเรียนจิตอาสา 
 6) ตรวจเช็คและจัดสรรดูแลตะแกรงที่รับขวดพลาสติกแต่ละพ้ืนที่ 
 7) จัดจ าหน่ายอุปกรณ์ท่ีเกิดจากการประดิษฐ์เศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
 8) รณรงค์ให้นักเรียนรู้จักแยกขยะจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกท่ีดี             

ในการจัดการขยะ 
 9) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ  รณรงค์ปลูกต้นไม้ตามโรงเรียนและสถานที่ต่างๆที่ก าหนด 
   10) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
                    เมื่อสิ้นภาคเรียน 
 11) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

26. งานส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

 26.1 นายเฉลิม  บัวสิงห์ ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 26.2 นายวีรวัฒน์  สัตย์ซื่อ ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 26.3 นายกิตติพงษ์  ชาญชิตร คร ู เจ้าหน้าที่ 
 26.4 นายสุพัฒน์  บุญน า คร ู เจ้าหน้าที่ 
 26.5 นายชัยพร  เวียงค า คร ู เจ้าหน้าที่ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1) จัดท าแผนงาน / โครงการเพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในสถานศึกษาพร้อมทั้งเผยแพร่สู่ชุมชน 
 2) ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ  บ ารุงรักษาการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์  (Solar  roof) ให้สามารถใช้   
          งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน    
     เมื่อสิ้นภาคเรียน 

 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

   27. งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์    
 27.1 นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 27.2 ว่าท่ีร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ ์ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
   27.3 นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 27.4 นายทิว  พจนา คร ู  เจ้าหน้าที่ 
 27.5 นายชัยชนะ  โสภา ครูพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
 27.6 นายศุภโชค  มาศกุล ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ 
 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

1) จัดท าแผนงาน งานโครงการประชาสัมพันธ์ประจ าปี และท าหน้าที่พิธีกร  รายการเสียงตามสาย การอนุรักษ์ 
      สืบสานภาษาไทย 
 2)  จัดเก็บและให้บริการข้อมูล ข่าวสารทางราชการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3)  จัดท าฐานข้อมูลเก็บประวัติผลงานด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ผ่าน  google forms ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่ 
          ทันสมัย  สะดวกในการรวบรวม  สืบค้น  และเผยแพร่ 

 4) ประสาน รวบรวมข้อมูลด้านเกียรติประวัติของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
 5) นิเทศ ติดตามงานประชาสัมพันธ์ และประมวลภาพสื่อสารการใช้อิเลคทรอนิกส์กับงานเทคโนโลยีฯ 
   6) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
                    เมื่อสิ้นภาคเรียน 
 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

28. งานยานพาหนะ   

 28.1 นายทศพล  ศรีนวล ครูช านาญการ หัวหน้างาน 
 28.2 นางสาวสมจิตร  เพชรผา ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 28.3 นายไกรสร  แสนเมืองชิน ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ 
 28.4 นายดุริยางค์  ก้อนค า ครูพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
          หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  1) จัดท าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการจัดหา บ ารุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและบุคลากร 
       ของโรงเรียนตลอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 
  2) จัดท าคู่มือการใช้ยานพาหนะ 

 3) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณาจัดบริการยานพาหนะแก่ครูและ 
  บุคลากร  
 4) ก าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงเก่ียวกับยานพาหนะเพ่ือให้ใช้งานได้และปลอดภัยตลอดเวลา ให้ค าแนะน า 
          เสนอผู้อ านวยการอนุมัติ 

  5) จัดระบบควบคุมการเบิกจ่ายบิลน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
  6) ก ากับดูแลการเก็บรักษาและใช้รถยนต์ของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

 7) ก ากับดูแลและติดตามการขับรถยนต์โรงเรียน หมายเลขทะเบียน  นข 32849 ศก. กน651อบ. นข.5180 
          อบ. ขล 2519 ศก.             
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   8)  ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานยานพาหนะ ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
           

29. งานชุมชนภาคีเครือข่าย 
 29.1 นางสุดใจ  วงศ์คูณ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 29.2 นางวราพร  แก่นค า ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 29.3 นางดารุณี  อัมภรัตน์ ครูพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1) จัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมงานชุมชนภาคีเครือข่าย 
2) รับผิดชอบงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

 3)  ให้บริการชุมชน 
 4)  ด าเนินการมีส่วนร่วมเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
 5)  ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรท้องถิ่นในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับโรงเรียน 
 6)  ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานชุมชนภาคีเครือข่าย ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 7)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

 30.งานการควบคุมภายใน 
 30.1 งานจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
  30.1.1 นางวรกมล  เรืองฝาง ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
  30.1.2 นางพัชรสุดา  อ่างมณี ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 30.1.3 หัวหน้างานทุกฝ่าย  เจ้าหน้าที่ 
 30.1.4 เลขานุการงานทุกฝ่าย  เจ้าหน้าที่ 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1) จัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
2) จัดวางระบบการควบคุมภายในของโรงเรียนตามกระทรวงการคลังก าหนดและตามหลัก    

                      องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม,การประเมินความ 
                      เสี่ยง, กิจกรรมการควบคุม, สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามประเมินผล 

3) จัดท าเครื่องมือในการก ากับดูแลการบริหารงานหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานในโรงเรียนมิใหเ้กิดความ 
                     เสี่ยงที่จะท าให้โรงเรียนด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ทั้งด้านการด าเนินงาน  ด้านการรายงาน  ด้านการปฏิบัติ 
                     ตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับ 

4) จัดท ารายงานการวางระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแลภายใน 60 วันนับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุม 
                      ภายในแล้วเสร็จ 

5) ด าเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานทุก 
ฝ่ายทุกงานของโรงเรียนและวิธีการที่กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางก าหนด 

6) ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้น 
ภาคเรียน 

7)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 30.2 งานตรวจสอบภายใน   
 30.2.1 นางวรกมล  เรืองฝาง     ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
  30.2.2 นางสาวภรพรรณกรณ์  ศิริพัชรโชติ  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
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 30.2.3 หัวหน้างานทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่ 
  30.2.4 เลขานุการงานทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1)  จัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมงานตรวจสอบภายใน   
   2)  จัดระบบการตรวจสอบภายในของโรงเรียนตามกระทรวงการคลังก าหนดและตามหลักองค์ประกอบของการ 

    ควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม,การประเมินความเสี่ยง,กิจกรรมการควบคุม  
    สารสนเทศและการสื่อสารและกิจกรรมการติดตามประเมินผล 

 3)  ก ากับดูแลติดตามการบริหารงานหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานในโรงเรียนมิให้เกิดความเสี่ยงที่จะท าให้ 
โรงเรียนด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายทั้งด้านการด าเนินงาน  ด้านการรายงาน  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบและข้อบังคับ 

4)  ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในหรือภารกิจตามแผนการ 
    ด าเนินงานทุกฝ่ายทุกงานของโรงเรียนและวิธีการที่กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางก าหนด 

  5)  จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ทีก่ระทรวงการคลังก าหนดและ 
                     การประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน  5องค์ประกอบ , ภารกิจตามกฎหมายหรือภารกิจตาม  
                     แผนการด าเนินงานของโรงเรียน  เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาลงนาม  และส่งให้ผู้ก ากับดูแลภายใน  90 วัน   
                     นับแต่วันสิน้ปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน  
  6)  พัฒนาระบบตรวจสอบภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
   7)  ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 8)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 31. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกันทรารมณ์ 
 31.1 นางสมสุข  ลาสุนนท์ ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 31.2 นางพิลาศลักษณ์  คงสิม ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 31.3 นางสมรักษ์  เพชรผา ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 31.4 นายพรชัย  สุปิงคลัด  ครชู านาญการ เจ้าหน้าที่ 
 31.5 นางสาวญาณิศา  โตมร คร ู เจ้าหน้าที่ 
 31.6 นายไมตรี  ศรีแก้ว ครพูนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1)  จัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนกันทรารมณ์ 

 2)  รับผิดชอบงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3)  จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                     และรายงานการประชุมเสนอผู้บริหาร 
 4) ประสานงานกับบุคลากร หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
                     พ้ืนฐาน 
   5)  ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกันทรารมณ์ต่อ 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 

 6)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

32. งานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
 32.1 นายสุดเขตต์  สินธุรัตน์  ครชู านาญการ หัวหน้างาน 
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 32.2 นางนฤมล  สินธุรัตน์ ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
32.3  นางนิออนด์  รอบคอบ  ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 

หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
 1)  จัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมณ์ 
 1)  ด าเนินงานและประสานงานกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 2)  จัดเก็บรักษาระเบียบและรวบรวม ข้อมูลต่างๆ ของสมาคมผู้ปกครองและครู 
   3)  ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมณ์ต่อผู้อ านวยการ 
                     โรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 

4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

33. งานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์ 
 33.1 นายอาวิรุทธ์  สีดา  ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 33.2 นางนิลบล  เงินดี ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
 33.3 นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ ครชู านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 

หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
 1) จัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์ 

 2)  รับผิดชอบงานเลขานุการคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์ 
 3)  จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุมของคณะกรรการสมาคมศิษย์เก่า    

โรงเรียนกันทรารมณ์ และรายงานการประชุมเสนอผู้บริหาร 
 4)  จัดเก็บข้อมูลสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์ให้เป็นปัจจุบัน 
   5)  ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์ ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
                     เมื่อสิ้นภาคเรียน 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

34. คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
 34.1 นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ประธานกรรมการ 
 34.2 นายวีระชัย  พละศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รองประธานกรรมการ 

 34.3 นางณภัค  สิมณี หัวหน้างานห้องประชุม/โดม กรรมการ 
 34.4 นางสุดใจ  วงศ์คูณ หัวหน้างานชุมชน กรรมการ 
 34.5 นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพอนามัย   กรรมการ 
 34.6 นางสกุลรัตน์  ทองแสน หัวหน้างานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ กรรมการ 
 34.7 นายวิชา  กิ่งทอง หัวหน้างานสาธารณูปโภค กรรมการ 
 34.8 นายกิตติพงษ์  ชาญชิตร หัวหน้างานอาคารสถานที่ กรรมการ 
 34.9 นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี  หัวหน้างานเขตพื้นท่ีฯ       กรรมการ 
 34.10 นางสาวจารุพร  แก้วลา หัวหน้างานพัฒนาห้องเรียน      กรรมการและเลขานุการ 
 34.11 นางสาวสุภาพร  อ้อมชมภู หัวหน้างานบริการห้องเรียนพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   1) วางแผนการด าเนินงานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
   2)  จัดท าหลักเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
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   3)  นิเทศ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ และให้มีประสิทธิภา  
   4)  วิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อไป 
   5)  ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
   6)  ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
   7)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
  

   ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ  เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใด  ต้องรายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ  เพื่อหาทางปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 

 

      สั่ง  ณ  วันที่  8  พฤษภาคม พ.ศ.  2563   
 
 

 
 

              (นายนริศ  อัมภรัตน์) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 

 


