(ร่างคาสั่ง)
คาสั่งโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ที่ 025 / ๒๕6๕
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน
โครงสร้างสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาปีการศึกษา ๒๕6๕
……………………………………………………….…………..
โรงเรีย นทุ่งอุดมวิทยาบริห ารสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้ องกับโครงสร้างการ
บริหารงานประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส่งผลให้นักเรียน
เป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้อย่างรอบด้านสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๓๙ แห่ งพระราชบัญ ญั ติระเบี ยบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔7 และแก้ไขเพิ่มเติม
และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๗๖๐ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง มอบอานาจอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจา และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน ที่ ๑๑๒๐ / ๒๕๖๐ ลงวัน ที่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอานาจอานาจปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ดังนั้น โรงเรียนทุง่ อุดมวิทยา จึงขอแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติ
หน้ าที่ ต ามสายงานโครงสร้ างสถานศึ ก ษาโรงเรีย นทุ่ งอุ ด มวิท ยา ปี ก ารศึ ก ษา 256๕ ขึ้ น ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่สถานศึกษามอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์
บรรลุเป้าหมายของทางราชการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายบริหารในสถานศึกษา
ประกอบด้วย
๑.๑ นางธีรดา
แก้วบุญปัน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายฐิติ
นครสุวรรณ์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายชวภณ
เปี้ยอุ๊ด
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ
๑.๔ นายธิปไตย
รุ่งเลิศ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
๑.๕ นางกาญจนา
ขอน้อย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการและ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ กาหนดนโยบาย ให้ คาปรึกษา วางแผนการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทุ่งอุดมวิทยาประชุมคณะทางาน จัดเตรียมและจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในสถานศึกษา ดาเนินการ
บริหารงานในสถานศึกษา ตามกรอบภารกิจงานในกลุ่มงานที่รับผิดชอบหรือตามที่ผู้บริหารมอบหมาย ดาเนินการนิเทศ
กากับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่
อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๒. กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- นางกาญจนา ขอน้อย

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

๒.๑ งานอานวยการสานักงานวิชาการ แผนงานวิชาการและสารสนเทศ ประกอบด้วย
๑) นางกาญจนา ขอน้อย
ประธานกรรมการ
มี ห น้ า ที่ วางแผนด้ านงานอ านวยการ ด าเนิ น งานธุร การในส านั ก งานกลุ่ ม บริ ห ารงานวิช าการ
จัดระบบโครงสร้ าง จั ดทาแผนพัฒ นาและปฏิบัติการส านักงาน ส่งเสริม ติดตาม กากับ ดูแล เพื่ อพัฒ นา
งานวิชาการอย่างเป็นระบบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
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๒.๒ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวางแผนงานวิชาการ ประกอบด้วย
๑) นางกาญจนา ขอน้อย
ประธานกรรมการ
2) นางสาวศิรินญา แก้วสิทธิวงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
๓) นางทับทิม
พิทักษ์เขตขัณฑ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔) นางสาวอรทัย สมจันทร์ตา
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕) นางธนพรรณ แถลงการณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
๖) นายชวภณ
เปี้ยอุ๊ด
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ
๗) นางสาวพิชยา เทพดวงแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
๘) นายกิตติชัย
รักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
๙) นายเจตน์
แสนชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
๑๐) นายจานุวัฒน์ สุภาษี
กรรมการและเลขานุการ
มี ห น้ า ที่ วางแผนด้ านงานพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา พั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ วางแผน
งานวิช าการ และสนั บ สนุ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประชุ ม ปรึกษาคณะท างาน เสนอแต่ งตั้ งคณะท างานที่ เกี่ ยวข้ อ ง
เช่น คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรคณะกรรมการพัฒ นาปรับปรุงหลักสู ตร การเรียนการสอน ดาเนินการจัดท า
โครงสร้างหลั กสูตรสถานศึกษา หลักสู ตรท้องถิ่น บริหารจัดการหลักสู ตร กากับ ติดตามปรับปรุง พัฒ นาหลั กสูตร
และวางแผนงานวิชาการอย่างเหมาะสม ส่งเสริมครูให้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระเรีย นรู้ ดาเนิ น การนิ เทศ กากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน พั ฒ นาสื่ อ พัฒ นากระบวนการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนตามศักยภาพและความเหมาะสม ส่งเสริมประสิ ทธิภ าพทางวิชาการ สนับสนุนให้ ครูจัดทาแผนการเรียนรู้
พัฒ นาครู พัฒ นาคุณ ภาพกระบวนการการเรียนรู้ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๒.๓ งานพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑) นางกาญจนา
ขอน้อย
ประธานกรรมการ
2) นายชวภณ
เปี้ยอุ๊ด
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ
3) นายกิตติชัย
รักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
๔) นางสาวศิรินญา
แก้วสิทธิวงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
๕) นางทับทิม
พิทักษ์เขตขัณฑ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖) นางสาวอรทัย
สมจันทร์ตา
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗) นางธนพรรณ
แถลงการณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
๘) นางสาวพิชยา
เทพดวงแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
๙) นายเจตน์
แสนชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
๑๐) นายธิปไตย
รุ่งเลิศ
กรรมการ
๑๑) นายจานุวัฒน์
สุภาษี
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผนด้านงานพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒ นากระบวนการเรียนรู้ วางแผนวิชาการ
สนั บ สนุน คุณ ภาพการศึกษา ประชุมปรึกษาคณะทางาน เสนอแต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรคณะกรรมพัฒนาปรับปรุงหลั กสูตร การเรียนการสอน ดาเนินการจัดทาโครงการหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรท้องถิ่น บริหารจัดการหลักสูตร กากับ ติดตามปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรแลวางแผนงานวิชาการอย่างเหมาะสม
ส่งเสริมการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียน ดาเนินการนิเทศ กากับติดตาม
การจั ด การเรี ย นการสอน พั ฒ นาสื่ อ พั ฒ นากระบวนแดการเรียนรู้พั ฒ นาครู พั ฒ นาคุณ ภาพกระบวนการเรีย นรู้
ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา ปะเมิน สรุปผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
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๒.๔ งานนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย
๑) นางกาญจนา
ขอน้อย
2) นายชวภณ
เปี้ยอุ๊ด
3) นายกิตติชัย
รักดี
๔) นางสาวศิรินญา
แก้วสิทธิวงค์
๕) นางทับทิม
พิทักษ์เขตขัณฑ์
๖) นางสาวอรทัย
สมจันทร์ตา
๗) นางธนพรรณ
แถลงการณ์
๘) นางสาวพิชยา
เทพดวงแก้ว
๙) นายเจตน์
แสนชัย

ประธานกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

มีหน้าที่ วางแผนในการดาเนินงานด้านการจัดระบบการนิเทศ กากับ และติดตามคุณภาพการศึกษา
ประชุ ม ปรึ ก ษาคณะท างาน เสนอแต่ งตั้ งคณะท างาน ประสานจั ด ท าเอกสาร งานทะเบี ย น ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ดาเนินงานและกิจกรรมด้านการนิเทศ กากับ และติตามคุ ณภาพการศึกษา โดยดาเนินการจัดระบบ กระบวนการ
นิ เทศ ก ากั บ ติ ด ตามตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก ารทางวิ ช าการ ติ ด ต่ อ ประสานงายดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์กับสถานศึกษาอื่นหรือเครือข่ายนิเทศ เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาให้เหมาะสม
ประเมิ น ผล สรุ ป และรายงานผลการด าเนิ น งาน ต่ อ ผู้ บ ริห ารทราบ และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น ๆ หรือ ตามที่ โรงเรีย น
มอบหมาย
๒.๕ งานจัดการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑) นายจานุวัฒน์
สุภาษี
มีห น้ าที่ วางแผนด้านการจัดการเรียนการสอนและพั ฒ นากระบวนการเรียนรู้ จัดตารางสอน
และการจัดเข้าสอน/สอนแทน ประชุมปรึกษาคณะทางาน เสนอแต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ
จัดตารางสอน ดาเนิ นการประชุมงานด้ายชนข้อมูล ที่เกี่ยวกับกลุ่ มสาระการเรียนรู้รายวิชา คณะครูและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ประสานข้อมูลด้านบุคลากร กรณีครูลา ขาด ไปราชการ เพื่อจัด
ครูเข้าสอนแทน จัดเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดทาข้อมูลสารสนเทศ ป้องกันและแก้ไขที่เกี่ยวกับตารางสอนและการสอน
แทน ปรึกษาและรายงานผู้บริหารทราบอย่างละเอียด และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ หรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๒.๖ งานทะเบียน
๑) นายจานุวัฒน์
๒) นางสาวพิชยา
๓) นางสาวรุ่งทิวา
๔) นางสาวอรัญญา
๕) นางสาวอรทัย

สุภาษี
เทพดวงแก้ว
คาอ่อง
ปองจันทรา
สมจันทร์ตา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ วางแผนด้านงาน ทะเบียน ประชุมปรึกษาคณะทางานเสนอแต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนิ น การด้านงานทะเบี ย น กาหนดระเบี ยบ แนวปฏิบั ติเกี่ยวกับ การวัดผลประเมิน ผล ส่ งเสริมให้ ครูจัด ท า
แผน วัดผลประเมิน และประเมิน ผลการเรียนการสอนโดยเน้นการประเมิน ตามสภาพจริง พั ฒ นาเครื่องมือวัด
และประเมินผลให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา จัดทาสามะโนครัวผู้เรียน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ จัดทาแผนและ
ดาเนิ นการรับนักเรียน การเสนอโรงเรียนเพื่อจาหน่ายนักเรียน การสรุปรายงานผลการเรียน ประสานงานการศึกษากับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
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๒.7 งานวัดประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ประกอบด้วย
๑) นายจานุวัฒน์
สุภาษี
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวอรทัย
สมจันทร์ตา
กรรมการ
หน้าที่ วางแผนด้านงานวัดประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ประชุมปรึกษาคณะทางานเสนอ
แต่ งตั้ งคณะท างานที่ เกี่ ย วข้ อง ดาเนิ น การด้านงานวัด ประเมิน ผล และเที ย บโอนผลการเรียนก าหนดระเบี ย บ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผน วัดผลประเมินและประเมินผลการเรียนการสอน
โดยเน้ น การประเมิน ตามสภาพจริง จั ดให้ มี การเที ยบโอนความรู้ ทั ก ษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจาก
สถานศึกษาอื่น พั ฒ นาเครื่ องมือ วัด และประเมิน ผลให้ ได้ ตามมาตรฐานการศึ กษา การสรุปรายงานผลการเรียน
ประสานงานการศึกษากับ สพม. ลาปาง ลาพูน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๒.๗ งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
๑) นางกาญจนา
ขอน้อย
ประธานกรรมการ
2) นายจานุวัฒน์
สุภาษี
กรรมการ
๓) นางสาวอรทัย
สมจันทร์ตา
กรรมการ
๔) นางทิพย์รัตน์
คาทิพย์
กรรมการ
มีหน้าที่ วางแผนด้านงาน วิจัยเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ประชุมปรึกษาคณะทางาน ศึกษา
วิเคราะห์ วิจั ย การบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาคุ ณ ภาพวิช าการ ส่ งเสริ ม และจั ดกิ จ กรรมให้ ค รูศึ กษา วิเคราะห์
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประสานความร่วมมือกับ หน่วยงาน สถานศึกษาอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ด าเนิ นการและจั ดให้ มี การวิ จั ยสถาบั น (โรงเรียนทุ่ งอุ ดมวิทยา) ปี ล ะ ๑ ครั้ ง เพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ได้ รับ น าไปพั ฒ นา
สถานศึกษาและและเผยแพร่ผลงานการวิจัยหรืองานวิชาการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ
ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๒.๘ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
๑) นายกิตติชัย
รักดี
งานลูกเสือ เนตรนารี
๒) นางทับทิม
พิทักษ์เขตขัณฑ์
งานนักศึกษาวิชาทหาร
๓) นางทิพย์รัตน์
คาทิพย์
งานแนะแนว
๔) นายจานุวัฒน์
สุภาษี
งานชุมนุม
มี ห น้ า ที่ วางแผน การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย น ด้ านงานลู ก เสื อ เนตรนารี นั ก ศึ ก ษาวิช าทหาร
กิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนเลือก จัดครูที่ปรึกษาให้ กับชุมนุมต่างๆ จัดผู้บังคับบัญชาลูกเสือในระดับชั้นต่างๆ จัดทา
แบบฟอร์มรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กาหนดการเข้าค่ายพักแรมของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กากับ
ติดตามการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลให้การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
เป็นไปตามระเบียบของวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน ด้านงาน แนะแนวและกองทุนสวัสดิการและกองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา แก่นักเรียน ประชุมปรึกษาคณะทางาน เสนอแต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้อง จัดทาเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการจัดกิจกรรมการรณรงค์แนะแนวศึกษาต่อแก่นักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อโรงเรียนทุ่งอุดม
วิทยา ในระดับชั้น ม.๑,๔ ทั้งกิจกรรมการศึกษาต่อแก่นักเรียนที่จบชั้น ม.๓,ม.๖ จัดทาข้อมูล สถิติ ที่เกี่ยวข้องงาน
แนะแนว การศึกษาต่อด้านวิชาการ วิชาชีพแก่นั กเรียน ฯ. ดาเนิ นกิจกรรมด้านกองทุ นสวัสดิการและกองทุน กู้ยื ม
เพื่อการศึกษาแก่นักเรีย นตามสิทธิ อย่ างบริสุทธ์ ยุติธรรม เช่น ทุนการศึกษา การกู้ยืมเรียน สวัสดิการต่าง ๆ
ให้ ค าปรึ ก ษาในเรื่ อ งทั่ ว ไปแก่ นั ก เรี ย นเพื่ อ เสริ ม สร้ างทั ก ษะชี วิ ต และให้ เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ แนวทาง
ตามเกณฑ์ที่กาหนด เชื่อมโยงกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ในการจัดกิจกรรมงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสานความร่วมมือ
การทางานถึง คณะครู บุ คลากร ผู้ป กครองนักเรียน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ประเมินผลการ
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ดาเนินงานที่รับผิดชอบ สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ
ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๒.๙ งานพัฒนาวิชาการสถานศึกษา/องค์กรอื่น และส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งทางวิชาการ
ประกอบด้วย
๑) นางกาญจนา
ขอน้อย
ประธานกรรมการ
2) นายจานุวัฒน์
สุภาษี
กรรมการและเลขานุการ
มี ห น้ า ที่ วางแผน ด้ า นการประสานความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาวิ ช าการกั บ สถานศึ ก ษา/องค์ ก รอื่ น
และงานส่งเสริมสนั บ สนุ นวิชาการแก่บุ คคล ครอบครัว และชุมชน ให้ เกิดความเข้มแข็ง ทางวิชาการ โดยปรึกษา
คณะท างานประสานงานกับ ผู้ ที่ เกี่ย วข้อ ง เสนอแต่ งตั้งคณะท างาน จัด เตรียมเอกสาร วัส ดุ อุป กรณ์ ที่ เกี่ยวข้อ ง
กับ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบดาเนิ น การจั ด กิ จ กรรม ประชุ ม สรุป ผลการจั ด กิ จกรรม สรุ ป รายงานเมื่ อ ดาเนิ น การเสร็จ สิ้ น
หรือสิ้นภาคเรียน/ปีการศึกษา รายงานผู้บริหารทราบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๒.๑๐ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
๑) นางกาญจนา
ขอน้อย
ประธานกรรมการ
2) นายจานุวัฒน์
สุภาษี
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้า ที่ วางแผนดาเนิ นงาน ด้านการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษา การรายงานผลการจัดการศึกษา
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด องค์การและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพกรศึกษา
ให้ เกิดความเข้มแข็งทางวิช าการ โดยปรึกษาคณะทางาน ประสานงานกับผู้ ที่เกี่ยวข้อง เสนอแต่งตั้งคณะทางาน
จั ด เตรี ย มเอกสาร วัส ดุ อุ ป กรณ์ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานที่ รับ ผิ ด ชอบ ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรม ประชุ ม สรุป ผลการจั ด
กิจ กรรม สรุ ป รายงายเมื่อดาเนิ น การเสร็จหรือสิ้ นภาคเรียน / ปีการศึกษา รายงานผู้ บริห าร หน่ว ยงานต้นสั งกัด
องค์กร องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๒.๑๑ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย
๑) นายณรงค์ศักดิ์
จะชาญ
ประธานกรรมการ
๒) นายเจตน์
แสนชัย
กรรมการ
๓) นางสาวรุ่งทิวา
คาอ่อง
กรรมการ
๔) นางธนพรรณ
แถลงการณ์
กรรมการ
มีหน้า ที่ วางแผน ด้านงาน พัฒ นาสื่ อ นวัตกรรม ICT และเทคโนโลยีเพื่ อการศึกษา ประชุม
ปรึกษาคณะทางานเสนอแต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการและความจาเป็น
ในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ครูได้ผลิตและ
พัฒ นาสื่ อ นวัต กรรมการเรี ย นการสอน ประสานความร่วมมือ กับ หน่ ว ยงานอื่น ในการผลิ ต จัด หา พั ฒ นาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเรีย นการสอนและบริห ารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ ประชุมสรุปประเมินผล
รายงานผู้บริหารทราบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๒.๑๒ งานห้องสมุดและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย
๒.๑๒.๑ งานห้องสมุด
๑) นางทับทิม
พิทักษ์เขตขัณฑ์
ประธานกรรมการ
2) นางสาวรุ่งทิวา
คาอ่อง
กรรมการ
๓) นางสาวพิชยา
เทพดวงแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
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๒.๑๒.๒ งานแหล่งเรียนรู้
๑) นายชวภณ
๒) นางสาวศิรินญา
๓) นางสาวรุ่งทิวา
๔) นางทับทิม
๕) นายกิตติชัย
๖) นางสาวอรัญญา
๗) นางสาวอรทัย
๘) นางสาวพิชยา
๙) นายเจตน์
๑๐) นายณรงค์ศักดิ์
๑๑) นางทิพย์รัตน์
๑๐) นายจานุวัฒน์
๑๑) นางธนพรรณ
๑๒) นางกาญจนา
๑๔) นางสาวธันฐภรณ์
๑๕) นายธิปไตย

เปี้ยอุ๊ด
แก้วสิทธิวงค์
คาอ่อง
พิทักษ์เขตขัณฑ์
รักดี
ปองจันทรา
สมจันทร์ตา
เทพดวงแก้ว
แสนชัย
จะชาญ
คาทิพย์
สุภาษี
แถลงการณ์
ขอน้อย
ธนัญจรัสโรจน์
รุ่งเลิศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ วางแผน ด้านการส่งเสริมพัฒ นาแหล่งเรียนรู้ และงานห้องสมุดโรงเรียน ปรึกษาคณะทางาน
เสนอแต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้อง ประสานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ ยวกับ การพัฒนางาน
ห้องสมุดโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย จัดบรรยากาศ จัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่ อเสริ มสร้ างแรงจู งใจในการใช้บ ริ การห้ องสมุด ประสานและจัด หาหนั งสื อ วารสาร สิ่ งพิ มพ์ สื่ อ วัส ดุอุป กรณ์
เทคโนโลยี ไว้ประจาห้องสมุด จัดทาสถิติ ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด สามารถสืบค้น รายงาน ต่อผู้เกี่ยวข้องที่
ทันสมัยและ รวดเร็ว จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา พัฒนาห้องสมุดให้เป็นไปตาม
มาตรฐานห้องสมุด ๓ ดี และให้สนองตามนโยบายของโรงเรียนและต้นสังกัด ประชุม สรุปประเมินผล รายงานผู้บริหาร
ทราบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๒.๑๓ งานจัดการเรียนรวม ประกอบด้วย
๑) นางทิพย์รัตน์
คาทิพย์
2) นางสาวอรัญญา
ปองจันทรา
๓) นางธนพรรณ
แถลงการณ์
๔) นายธิปไตย
รุ่งเลิศ
๕) นางสาวพิชยา
เทพดวงแก้ว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ วางแผนจัดการศึกษาการเรียนรวมแก่นักเรียนกลุ่มพิเศษปรึกษาคณะทางานและจัดเตรียม
ข้ อ มู ล นั ก เรี ย น จั ด หลั ก สู ต ร รู ป แบบวิ ธี ก ารจั ด เรี ย นการเรี ย น จั ด การเรี ย นการสอนแก่ นั ก เรี ย นกลุ่ ม พิ เศษ
ของสถานศึกษา วัด ผลและประเมิน ผล สรุปรายงานผลการจัดการศึกษาต่อผู้ เกี่ยวข้องหรือปฏิบั ติห น้าที่อื่น ๆ
ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
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๒.๑๔ งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย
๑) นางกาญจนา
ขอน้อย
ประธานกรรมการ
2) นางธนพรรณ
แถลงการณ์
กรรมการ
๓) นางทิพย์รัตน์
คาทิพย์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผนในการดาเนินงานด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดาเนินและจัดกิจกรรม
พัฒ นางานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยให้ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี
งาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ตามแผนฯ ประชุมคณะทางานและผู้ เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการดาเนินงานที่รับผิดชอบ
และมีความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา /จากต้นสังกัด และองค์กรมหาชน (สมศ.)
ประสานงานในการดาเนินการ การใช้งบประมาณตามโครงการ กิจกรรม ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงาน ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและศึกษาข้อมูลสารสนเทศ สรุปผล
การดาเนินงานที่รับผิดชอบ รายงานผู้บริหารโรงเรียนทราบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๓. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- นายชวภณ

เปี้ยอุ๊ด

หัวหน้ากลุม่ บริหารงานงบประมาณ

๓.๑ งานอานวยการสานักงาน
- นายชวภณ
เปี้ยอุ๊ด
ประธาน
มีหน้า ที่ วางแผน อานวยการและจัดโครงสร้างระบบงานการเงินการบัญ ชีและงานพัส ดุ
จัดทาแผนเสนอของบประมาณ จัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบติดตามประเมินผล สรุปผลการดาเนินงานและ
รายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๓.๒ งานบริหารการเงิน ประกอบด้วย
๑) นางสาวศิรินญา
แก้วสิทธิวงศ์
๒) นางสาวพิชยา
เทพดวงแก้ว

หัวหน้างานการเงิน
กรรมการ

มีหน้าที่ วางแผนด้านการบริหารงานการเงิน ปรึกษาคณะทางานและฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้อง
จัดทาเอกสาร แฟ้มงานวัสดุ อุปกรณ์ ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน จัดทาเอกสาร บัญชีด้านการเงิน ให้การบริการและ
อานวยความสะดวกด้านการเงิน แก่ ค ณะครูและบุ ค ลากรที่ เกี่ย วข้ อ ง จัด ท า จั ด สรร การเบิ ก จ่ าย การระดม
ทรัพยากร การลงทุนเพื่อการศึกษาตรวจสอบเอกสารเพื่อความถูกต้องตามระเบียบการเงิน ดาเนินการ ให้ความ
สะดวกในการเสนอเพื่อขออนุมัติการใช้งบประมาณต่อผู้บริหารโรงเรียน ให้ข้อแนะนาแก่ผู้ใช้งบประมาณ กรณีพบ
หรือมีปัญหาใดๆ โดยถือปฏิบั ติตามระเบียบการเงิ นของสถานศึกษา ประชุมชี้แจงคณะทางานด้านระเบียบการ
ปฏิ บั ติงานการเงิน สรุ ป และรายงานผลการใช้เงิน ต่อ ผู้ บ ริห ารตามขั้น ตอนทางราชการ และปฏิ บั ติห น้ าที่อื่ น ๆ
ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๓.๓ งานบริหารบัญชี ประกอบด้วย
๑) นางธนพรรณ
แถลงการณ์
๒) นางสาวอรัญญา ปองจันทรา

เจ้าหน้าที่บัญชี
กรรมการ

มีหน้าที่ วางแผนด้านงานการบัญชีเงินของสถานศึกษา ปรึกษาคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง จัดเตรียม
จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบั ญชีเงิน ต่างๆ ดาเนินงานด้านการบัญชี จัดทาระบบบัญชีการเงิน จัดทารายงาน
การเงินและงบบัญชี จัดหาแบบพิมพ์บัญชีรายการ ทะเบียนที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ประสานขอรับคาปรึกษาด้านการบัญชีต่อผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้อื่นที่โรงเรียนเห็นควรอนุญาต ประชุมคณะทางาน
เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน สรุปและรายงานผลทุกครั้ งที่มีความเคลื่อนไหวด้านการเงิน ตามระเบียบการเงินและ
ทางราชการ ขอคาปรึกษาผู้บริหารโรงเรียนทุกครั้งที่พบหรือมีปัญหาด้านการบัญชีเงินของโรงเรียน ให้ถือปฏิบัติ
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ตามผู้อนุมัติการใช้จ่ายเงินต่างๆของสถานศึกษาให้ โดยอานาจของผู้บริหารโรงเรียนเท่านั้น และปฏิบัติหน้าที่
อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๓.๔ งานบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์และสินทรัพย์ ประกอบด้วย
๑) นายธิปไตย
รุ่งเลิศ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๒) นางสาวอรทัย
สมจันทร์ตา
เจ้าหน้าที่พัสดุ
๓) นางสาวพิชยา
เทพดวงแก้ว
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
มี ห น้ าที่ วางแผนด้ านการบริ ห ารงานพั ส ดุ และสิ นทรั พ ย์ ปรึ กษาคณะท างาน เสนอค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์และสินทรัพย์ จัดทาเอกสาร หลักฐาน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานบริ ห ารพั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละสิ น ทรั พ ย์ จั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล สิ น ทรั พ ย์ ข องสถานศึ ก ษา
จัดทาหมายเลขทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ประสานจัดทาเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้าง จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัสดุ ครุภัณฑ์และสินทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบพั สดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ ระเบี ย บปี อื่ น ๆที่เกี่ยวข้องอย่ างเคร่งครัด โปร่งใส บริสุ ท ธิ์และยุติธ รรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ ด าเนิ น การจั ด หาพั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ก าหนดรู ป แบบรายการหรือ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ควบคุมดูแล การบ ารุงรักษาและการจาหน่ายพัส ดุครุภัณ ฑ์ ประชุมปรึกษาคณะทางาน ขอคาปรึกษาผู้ บริห าร
โรงเรียนทุกครั้งที่พบหรือมีปัญหาด้านพัสดุ ครุภัณฑ์และสินทรัพย์ สรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานผู้บริหารทราบ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๓.๕ งานสวัสดิการครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วย
๑) นางสาวศิรินญา
แก้วสิทธิวงศ์
ประธานกรรมการ
๒) นางธนพรรณ
แถลงการณ์
กรรมการ
๓) นางสาวพิชยา
เทพดวงแก้ว
กรรมการ
มีหน้าที่ วางแผนในการบริหารจัดการด้านการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้เกิดประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกาลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุก
ฝ่าย ปรึกษาคณะทางาน ประสานจัดทาเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องการเงินหรือข้อมูลของสวัสดิการให้เป็นปัจจุบัน
เสนอผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาเพื่ อแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุ น สวัส ดิก ารครูและบุ คลากรทางการศึ กษาโรงเรีย น
ทุ่ งอุ ด มวิ ท ยา จ านวน ๑ คณะ ประชุ ม สมาชิ ก เพื่ อ จั ด ท าข้ อ ตกลง ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ใช้ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ
ในสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้บริหารโรงเรียนลงนามประกาศใช้ บริหารงานกิจการสวัสดิการ
เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และสรุปรายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อที่ประชุมอย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง รายงานผลให้ผู้บริหารทราบและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๓.๖ งานนโยบายและแผนงาน ประกอบด้วย
๑) นายชวภณ
เปี้ยอุ๊ด
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวรุ่งทิวา
คาอ่อง
กรรมการ
๓) นางสาวอรัญญา
ปองจันทรา
กรรมการ
๔) นางทิพย์รัตน์
คาทิพย์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผนในการดาเนินงานด้านงานนโยบายและแผนงาน ปรึกษาคณะทางาน เสนอ
แต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินและจัดกิจกรรมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยให้สนองตาม
แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิ การ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนภาครัฐ ท้องถิ่น องค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อม และ
ความต้องการของสังคมชุมชนผู้ ปกครองนักเรียนและผู้เรียน และมีความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณ ภาพ
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ภายในของสถานศึกษา/จากต้นสังกัด และองค์กรมหาชน(สมศ.) ประสานงานในการดาเนินการ การใช้งบประมาณ
ตามโครงการ กิจกรรม ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน จัดกิจกรรมวิเคราะห์ องค์กร
(SWOT) เพื่อสรุป ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและศึกษาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนาผลไปใช้ในการ
พัฒนาองค์กร พัฒนาปรังปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี งานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ในปี
การศึกษาต่อไป ประชุมคณะทางานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการดาเนินงานที่รับ ผิดชอบและงานผู้บริหารโรงเรียน
ทราบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๓.๗ งานตรวจสอบติดตามรายงานการใช้งบประมาณ ประกอบด้วย
๑) นายชวภณ
เปี้ยอุ๊ด
ประธานกรรมการ
๒) นายธิปไตย
รุ่งเลิศ
กรรมการ
๓) นางกาญจนา
ขอน้อย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผน ดาเนินงานด้านการตรวจสอบ ติตามรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ให้การบริหาร
จัดการงบประมาณและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบแนวปฏิบัติ มีความคุ้มค่า ประหยัดและเกิ ดประโยชน์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ต ามหลักธรรมาภิบาล
โดยให้การรายงานการงบประมาณเป็นไปอย่างมีระบบ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดทาและตรวจสอบ
เอกสารหลั กฐานให้ ถูกต้องสอดคล้ องกับแผนปฏิบั ติการ ประชุมคณะทางานและผู้ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุป ผลการ
ดาเนินงานที่รับผิดชอบทุกวันที่ ๑๐ ของเดือนและรายงานผู้บริหารโรงเรียนทราบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่
โรงเรียนมอบหมาย
๓.๘ งานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑) นางสาวศิรินญา
แก้วสิทธิวงค์
๒) นางสาวพิชยา
เทพดวงแก้ว

ประธานกรรมการ
กรรมการ

มีหน้าที่ วางแผน ดาเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา ทั้งภายในภายนอก
ประสานความร่ ว มมื อ เพื่ อ ระดมทรั พ ยากรสนั บ สนุ น การศึ ก ษา รวมทั้ งด าเนิ น งานใช้ ท รัพ ยากรทางการศึ ก ษา
ในโครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้ เป็ นไปอย่างประสิทธิภ าพ เกิดประสิทธิผล ถูกต้อ งตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ
มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมภิบาล และให้การดาเนินงานด้านการใช้
ทรัพยากรการศึกษามีคุณ ภาพ บรรลุเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย ประชุมคณะทางานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสรุปผลการดาเนินงานที่รับผิดชอบและรายงานผู้บริหารโรงเรียนทราบ เป็นรายภาคหรือรายปี และปฏิบัติหน้าที่
อื่นๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล
- นางกาญจนา ขอน้อย

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

๔.๑ งานอานวยการสานักงาน
- นางกาญจนา ขอน้อย
มีหน้าที่ วางแผนและอานวยการสานักงานและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
สนั บสนุ น ส่ งเสริม ประสานงานให้ การปฏิ บัติงานของสถานศึกษาเป็ นไปด้ว ยความเรียบร้อยมีประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
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๔.๒ งานวางแผน/จัดสรรอัตรากาลัง/บรรจุแต่งตั้ง/เปลี่ยนตาแหน่ง/ย้ายครูและบุคลากร
ประกอบด้วย
๑) นางกาญจนา
ขอน้อย
ประธานกรรมการ
๒) นายชวภณ
เปี้ยอุ๊ด
กรรมการ
๒) นางสาวนิภาพร
แก่นใจ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผน ดาเนินงานด้านโครงสร้างการบริหารบุคลากรของโรงเรียน กระบวนการทางาน
และมอบหมายหน้ าที่บุ คลากรที่ เหมาะสมชัดเจน กาหนดขอบข่ายของงานที่ครอบคลุ ม สอดคล้ องกับบริบ ท
โรงเรี ย นวิ เคราะห์ อั ต ราก าลั ง ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ประสานด าเนิ น การกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ในการเรื่องการจัดสรรอัตราการแต่งตั้ง การเปลี่ยนตาแหน่ง การย้ายครู และบุคลากรทางการศึกษา รายงานเสนอ
ผู้บริหารเพื่อดาเนินการตามขั้นตอนระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๔.๓ งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประกอบด้วย
๑) นางกาญจนา
ขอน้อย
๒) นางธนพรรณ
แถลงการณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ

มีหน้าที่ วางแผน ดาเนินงานด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบของราชการ โดยมีการประสานงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปหลักเกณฑ์วิธีการที่กาหนด
๔.๔ งานปฏิบัติเกี่ยวกับการลา ประกอบด้วย
๑) นางสาวอรทัย
สมจันทร์ตา
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวนิภาพร
แก่นใจ
กรรมการ
มีหน้าที่ ดาเนินงานด้านการปฏิบัติราชการและลาครูและบุคลากร โดยดาเนินการตามระเบียบ
และแนวทางการปฏิบั ติราชการเกี่ย วกับการลา มีการจัดทาหลั กฐานข้อมูล การปฏิบัติราชการและสถิติ การลา
ของบุ ค ลากร จั ด ท าสรุ ป รายงานเสนอผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนตามระเบี ย บราชการที่ เกี่ ย วข้ อ ง
รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๔.๕ งานประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
๑) นางกาญจนา
ขอน้อย
ประธานกรรมการ
๒) นางธนพรรณ
แถลงการณ์
กรรมการ
มีหน้าที่ วางแผน ดาเนินงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยจัดทาเครื่องมือ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน และทาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
มี ก ารวิ เคราะห์ แ ละรวบรวมหลั ก ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรให้ เป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ น าผล
การปฏิบัติงานเป็นข้อมูลสาหรับการพัฒนาบุคลากรต่อไป
๔.๖ งานดาเนินการทางวินัย ประกอบด้วย
๑) นางกาญจนา
ขอน้อย
มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ นั ย ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
เสริ ม สร้ า งการรั บ ตระหนั ก แก่ บุ ค ลากรในเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บราชการ ประสานด าเนิ น การ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวินัยเสนอรายงานผู้บังคับบัญชา หากมีกรณีผิดวินัยเกิดขึ้น
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๔.๗ งานการออกจากราชการ ประกอบด้วย
๑) นางกาญจนา
ขอน้อย
มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การ ในเรื่อ งที่ เกี่ ย วกั บ การออกจากราชการ การเกษี ย ณราชการให้ เป็ น ไป
ตามระเบี ย บปฏิ บั ติ ประสานรายงานต่ อผู้ บ ริห ารและหน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้ อ ง เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามกฎ ระเบี ย บ
การต่อไป
๔.๘ งานจัดทาระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ ประกอบด้วย
๑) นางสาวอรทัย
สมจันทร์ตา
มีหน้าที่ ดาเนินการ จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศบุคลากร จัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
๔.๙ งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย
๑) นางสาวอรทัย
สมจันทร์ตา
มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การ จั ด ท าระบบข้ อ มู ล ด้ า นการเสนอขอพระราชท่ า นเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
ของข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กาหนด ประสานดาเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาทะเบียน
ประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
๔.๑๐ งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ การประเมินวิทยฐานะ การรับใบอนุญาตและการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย
๑) นางกาญจนา
ขอน้อย
๒) นางสาวอรทัย
สมจันทร์ตา
มีหน้าที่ วางแผน ดาเนินการด้านงานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ การประเมินวิทยฐานะ การรับใบอนุญาต
การยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยจั ดทาแฟ้มประวัติ ข้อมูล มีระบบขั้นตอนการดาเนินงาน ให้ ครอบคลุมภาระงาน
สามารถดาเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบราชการกาหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ตามที่โรงเรียน
มอบหมาย
๔.๑๑ งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย
๑) นางกาญจนา
ขอน้อย
๒) นางธนพรรณ
แถลงการณ์
มีหน้าที่ วางแผน ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถให้บุคลากร
เช่น การปฐมนิเทศให้บุคลากรเพื่อรับทราบภาระงานเมื่อเข้าสู่องค์กร จัดทาเอกสารและแนวทางปฏิบัติงาน จัดการ
นิเทศภายในเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร จัดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการทางาน
อย่างต่อเนื่อง
๕. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
- นายธิปไตย
รุ่งเลิศ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

๕.๑ งานอานวยการสานักงานและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
- นายธิปไตย
รุ่งเลิศ
หัวหน้า
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มีหน้ าที่ วางแผนและอานวยการส านักงานจัดระบบโครงสร้างในหน่ว ยงาน และพัฒ นามาตรฐาน
การปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๕.๒ งานธุรการโรงเรียน ประกอบด้วย
๑) นางสาวพิชยา
เทพดวงแก้ว
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวนิภาพร
แก่นใจ
กรรมการ
๓) นางสาวอรัญญา
ปองจันทรา
กรรมการ
มีหน้ าที่ วางแผนการดาเนิ นงานธุรการโรงเรียน ปรึกษาคณะทางาน ศึกษาใน ระเบียบ ข้อบั งคับ
กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดาเนินงานด้านธุรการของโรงเรียน เช่น จัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์ม เอกสาร
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานธุ ร การ พิ ม พ์ เอกสาร จั ด ท าทะเบี ย น ข้ อ มู ล หนั งสื อ ที่ เข้ า - ออกโรงเรี ย น โต้ ต อบหนั งสื อ
จัดระบบงานธุรการให้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า กรณีราย ๓) ให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม
คือ งานข้ อมูล ข่าวสารบนเว็ ป ไซต์โรงเรียน ทั้ งนี้ ขอให้ ป ฏิบั ติงานให้ เป็ นไปด้ วยความเรียบร้อย มีป ระสิ ท ธิภ าพ
เกิดประสิทธิผล สนองในนโยบายและแนวปฏิบัติของโรงเรียน และบันทึกการประชุม ของสถานศึกษา รวมทั้งปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๕.๓ งานพัฒนา/ประสานเครือข่ายสถานศึกษา บริการสาธารณะและการสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน ประกอบด้วย
๑) นายชวภณ
เปี้ยอุ๊ด
ประธานกรรมการ
๒) นายธิปไตย
รุ่งเลิศ
กรรมการ
๓) นางทับทิม
พิทักษ์เขตขัณฑ์
กรรมการ
๔) นางสาวรุ่งทิวา
คาอ่อง
กรรมการ
๕) นายณรงค์ศักดิ์
จะชาญ
กรรมการและเลขานุการ
มีห น้ า ที่ วางแผนในการดาเนิ นงานด้านงานพั ฒ นาและประสานงานกลุ่ ม โรงเรียนและเครือข่าย
สถานศึกษา จัดให้ มีระบบการประสานงานกลุ่มโรงเรียนและเครือข่ายสถานศึกษา พัฒ นาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริม สนับสนุนงาน
การศึกษา กาหนดแผนงานโครงการหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ
ระหว่างกลุ่มโรงเรียนและเครือข่ายสถานศึกษา วางแผนงานด้านงานบริการสาธารณะ และสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน ประชุมปรึกษาคณะทางาน เสนอแต่งตั้งคณะทางาน ๑ คณะเพื่อดาเนินงาน จัดทาเอกสาร ข้ อมูล สถิติใน
การให้การบริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานสัมพันธ์องค์กรอื่น หน่วยงาน ชุมชน ดาเนินงานในกิจกรรมต่างๆ
เพื่อบริการสาธารณะ และสร้างความสัมพันธ์อันดีสู่ชุมชน ก่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธาต่อ
สถานศึกษา บุคคล ส่วนรวม สรุป ผลการดาเนินงาน และปฏิบัติห น้าที่อื่นๆหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ
หรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๕.๔ งานคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย
๑) นายชวภณ
เปี้ยอุ๊ด
๒) นางสาวนิภาพร
แก่นใจ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

มีหน้าที่ วางแผนการดาเนินงานด้านต่างๆในกองเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประสานงานและดาเนินการตามมติในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัด รายงานการประชุมและรายงานผล
การดาเนินงานให้องค์กร ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา รับทราบรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
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๕.๕ งานพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายและสารสนเทศ ประกอบด้วย
๑) นายณรงค์ศักดิ์
จะชาญ
ประธานกรรมการ
๒) นายเจตน์
แสนชัย
กรรมการ
๓) นางสาวนิภาพร
แก่นใจ
กรรมการ
มีห น้าที่ วางแผนการดาเนินงานด้านงานพัฒ นาเทคโนโลยี ระบบเครือข่ายข้อมูล และสารสนเทศ
ประชุมปรึกษาคณะทางาน เสนอแต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้อง จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องเชื่อมโยง กับฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา โดยนาเสนอและเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร การบริการและประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยี ระบบเครือข่ายข้อมูล
และสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ประเมินผลและรายงานระบบเครือข่ายสารสนเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่
โรงเรียนมอบหมาย
๕.๖ งานจัดระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย
๑) นายชวภณ
เปี้ยอู๊ด
ประธานกรรมการ
๒) นางทิพย์รัตน์
คาทิพย์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผนในการดาเนินงานด้า นการจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน นิเทศ กากับ และ
ติดตามคุณภาพการศึกษา ประชุมปรึกษาคณะทางาน เสนอแต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้อง ประสานจัดทาเอกสาร
งานทะเบียน ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินงานและกิจกรรมด้า นการควบคุมภายในของหน่วยงาน นิเทศ กากับ และ
ติดตามคุณภาพการศึกษา โดยดาเนิ นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญ หาตามโครงสร้างและกิจการสถานศึกษา
กาหนดมาตรการป้ องกัน ความเสี่ยงในการควบคุมการดาเนินงานตามภารกิจจัดระบบ กระบวนการดาเนินการ
ควบคุ ม นิ เทศ ก ากั บ ติ ด ตาม ตามมาตรการและหลั กเกณฑ์ วิธี การที่ ส านั กงานตรวจเงินแผ่ นดิ นก าหนด ติ ดต่ อ
ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสถานศึกษาอื่นหรือเครือข่ายการนิเทศ เพื่อพัฒนาระบบ
ควบคุมในหน่ วยงานและกระบวนการนิ เทศการศึกษาให้ เหมาะสม ประเมินและรายงานผลการดาเนินการควบคุม
ภายในตามที่กาหนดในมาตรฐานการศึกษา ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานรายงานผู้บริหารทราบ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นๆหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๕.๗ งานโสตและทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย
๑) นายณรงค์ศักดิ์
จะชาญ
๒) นายเจตน์
แสนชัย
๓) นางสาวนิภาพร
แก่นใจ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหน้าที่ วางแผนด้านงานโสตทัศนูปกรณ์ในสถานศึกษา ประชุมปรึกษาคณะทางาน จัดทาเอกสาร
ข้อมูล งานทะเบียนในด้านงานโสตทัศนูปกรณ์ ดาเนินงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง ไฟฟ้า แสงสว่าง เพื่อให้
การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น ให้การสนับสนุนในการเรียนการสอนของครูผู้สอน และกิ จกรรมต่างๆ
ของผู้เรียนตลอดปีการศึกษา ทาการตรวจเช็ค พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมให้อุปกรณ์ทางโสตทัศนูปกรณ์ให้มีสภาพดี
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๕.๘ งานประชาสัมพันธ์การศึกษา ประกอบด้วย
๑) นางสาวศิรินญา
แก้วสิทธิวงศ์
๒) นางสาวพิชยา
เทพดวงแก้ว
๓) นางสาวรุ่งทิวา
คาอ่อง
๔) นายณรงค์ศักดิ์
จะชาญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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มี ห น้ า ที่ วางแผนด้ านงานประชาสั ม พั น ธ์ ก ารศึ ก ษา ประชุ ม ปรึ ก ษาคณะท างาน ประสานงาน
ด้านเอกสารข้ อ มู ล ข่ าวสาร ออกแบบ รูป แบบในการเผยแพร่ข้ อ มู ล ข่าวสาร ในรูป แบบต่างๆของสถานศึ ก ษา
และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนิ น การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผลงานต่างๆของสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา นั กเรียน ผู้ ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ลงใน เว็ ป ไซต์ สื่ อมวลชน เอกสาร สิ่ งพิ มพ์ เพื่ อจะเผยแพร่ ข่ าวสารทั้ งในสถานศึ กษาและ
นอกสถานศึกษา เป็นฉบับรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายภาคและรายปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติหน้าที่
อื่นๆหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๕.๙ งานรับนักเรียน ประกอบด้วย
๑) นางทิพย์รัตน์
คาทิพย์
ประธานกรรมการ
๒) นายเจตน์
แสนชัย
กรรมการ
มีหน้าที่ วางแผนงาน ดาเนินการรับนักเรียน ให้สอดคล้ องกับนโยบาย กฎระเบียบและขั้นตอน
วิธีการที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด วางแผนชั้นเรียนให้สอดคล้องกับการรับนักเรียนแต่ละชั้นปี จัดทาสารสนเทศ
ทะเบียนนักเรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
๕.๑๐ งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
๑) นายกิตติชัย
รักดี
2) นายเจตน์
แสนชัย
๓) นายบุญเทียม
อนุพันธิกุล
๔) นายสุคา
ชาญสกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มี ห น้ า ที่ วางแผนการด าเนิ น งานด้ านงานอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้ อ ม และสาธารณู ป โภคของ
สถานศึกษา ประชุมปรึกษาคณะทางาน เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้อง กับงานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
และสาธารณู ปโภค ประสานจั ด เตรี ย มเอกสาร ข้ อ มู ล แฟ้ ม งานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ด าเนิ น งานในด้ า นอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้ อม และสาธารณู ปโภค กาหนดแนวทาง การบริห ารจัดการ การบารุงรักษา ดูแลและพัฒ นาอาคาร
สถานที่ และสภาพแวดล้ อมของสถานศึกษา ให้ อยู่ในสภาพเรียบร้อย สวยงาม ที่มั่งคง ปลอดภัย เหมาะสม
ในการใช้ประโยชน์ ติดตามและตรวจสอบ การใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและ
เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๕.๑๑ งานอนามัย โภชนาการ และส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย
๑) นายกิตติชัย
รักดี
ประธานกรรมการ
2) นางสาวธันฐภรณ์
ธนัญจรัสโรจน์
กรรมการ
มี ห น้ า ที่ วางแผนด้ านงานอนามั ย โรงเรีย น งานโภชนาการ และงานส่ งเสริม สุ ข ภาพในโรงเรีย น
ประชุมคณะทางาน เสนอแต่งตั้งคณะทางาน ๑ คณะ ประสานจัดทาเอกสาร ข้อมูล สถิติที่เกี่ยวข้อง จัดระบบงาน
และดาเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้สอดคล้อง
ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น งานสุ ข ภาพอนามั ย นั ก เรี ย น ปลู ก จิ ต ส านึ ก ประสานสั ม พั น ธ์ กั บ หน่ ว ยงาน ชุ ม ชน
ที่ เกี่ย วข้อ ง จั ดท าสถิติ ข้อ มู ล และประเมิน ผลงานอนามั ยโรงเรีย นและโภชนาการโรงเรีย น จั ดท าระบบงาน
ด้านโภชนาการ ทั้งอาหาร น้าดื่ม การคัดเลือก สรรหาผู้ประกอบการร้านอาหารในสถานศึกษา ประสานจัดทา
สัญ ญาเป็ น รายปี จัดทาระเบี ยบ ข้อตกลงการจาหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร
ในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ดาเนินงานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการโรงเรียน เช่น การให้
การบริการและอานวยความสะดวกด้านอาหารกลางวันแก่นักเรียน/ครู บุคลากรบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
วางมาตรการ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและ
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แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการโรงเรียน สรุปรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร
สถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๕.๑๒ งานนักการภารโรง ประกอบด้วย
๑) นายกิตติชัย
รักดี
2) นายเจตน์
แสนชัย
๓) นายบุญเทียม
อนุพันธิกลุ
๔) นายสุคา
ชาญสกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีห น้ า ที่ วางแผนดาเนิ น งานด้านลู กจ้ างประจ า และลู กจ้ างชั่ วคราว ปรึกษาคณะท างาน จัด ท า
เอกสารข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับงานลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว ดาเนินงานลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
จัดระบบ จัดทาแผนและแนวการปฏิบัติงาน กาหนดภาระงานตามกรอบการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจาลูกจ้าง
ชั่วคราว กากับดูแลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรุปผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่
อื่นๆหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๕.๑๓ งานยานพาหนะของสถานศึกษา ประกอบด้วย
๑) นายกิตติชัย
รักดี
ประธานกรรมการ
2) นายเจตน์
แสนชัย
กรรมการ
๓) นายบุญเทียม
อนุพันธิกุล
กรรมการ
มีหน้าที่ วางแผนการบริหารจัดการงานด้านยานพาหนะของสถานศึกษา ปรึกษาคณะทางาน จัดทา
เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องการใช้ยานพาหนะ ดาเนินงานยานพาหนะของโรงเรียน เสนอแต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ของ
สถานศึกษา จั ด ระบบการใช้ การบ ารุงรักษา การดูแลยานพาหนะของสถานศึกษาให้ อยู่ในสภาพใช้การได้ ดี
ปลอดภัย เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ ติดตามและตรวจสอบ การใช้ยานพาหนะ เพื่อให้ เกิดความคุ้มค่าและเอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๕.๑๔ งานบริการ ประกอบด้วย
๑) นางสาวศิรินญา
แก้วสิทธิวงศ์
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวอรทัย
สมจันทร์ตา
กรรมการ
๓) นางทับทิม
พิทักษ์เขตขัณฑ์ กรรมการ
4) นางทิพย์รัตน์
คาทิพย์
กรรมการ
5) นางสาวพิชยา
เทพดวงแก้ว
กรรมการ
6) นางสาวธันฐภรณ์
ธนัญจรัสโรจน์
กรรมการ
7) นางสาวนิภาพร
แก่นใจ
กรรมการ
๘) นางสาวรุ่งทิวา
คาอ่อง
กรรมการ
๙) นางสาวอรัญญา
ปองจันทรา
กรรมการ
๑๐) นางธนพรรณ
แถลงการณ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผนในการดาเนินงานด้านอาหาร อาหารว่าง น้าดื่มและการปฏิคมต้อนรับในงานกิจกรรม
ของโรงเรียน ปรึกษาคณะทางาน ประสานงานกับบุคคล ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการให้การบริการ จัดทาเอกสารเพื่อเสนองบประมาณในการดาเนินงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา ดาเนินการ
สารวจอุปกรณ์ที่จาเป็น ต้องใช้ในงานปฏิคมและสวัสดิการเพื่อทาการจัดซื้อให้เพียงพอต่อการใช้งาน ประชุมสรุป
การปฏิบัติงานและรายงานผู้บริหารทราบ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
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๕.๑๕ งานกิจการนักเรียน และปกครอง ประกอบด้วย
๑) นายธิปไตย
รุ่งเลิศ
ประธานกรรมการ
๒) นางทับทิม
พิทักษ์เขตขัณฑ์
กรรมการ
๓) นายจานุวัฒน์
สุภาษี
กรรมการ
๔) นางกาญจนา
ขอน้อย
กรรมการ
๕) นางสาวศิรินญา
แก้วสิทธิวงค์
กรรมการ
๖) นางทิพย์รัตน์
คาทิพย์
กรรมการ
๗) นางสาวอรทัย
สมจันทร์ตา
กรรมการ
๘) นายเจตน์
แสนชัย
กรรมการ
๙) นายกิตติชัย
รักดี
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผนด้านวินัยและปกครองนักเรียน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชมรม To be
number one การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน งานประชาธิปไตยในโรงเรียน งานส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมแก่นักเรียน ประชุมปรึกษาคณะทางาน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน งาน ประสานและจัดทา
เอกสารคู่มือนักเรียนว่าด้วยระเบียบการปกครองนักเรียน เสนอผู้บริหารโรงเรียนลงนามประกาศใช้ เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการงานวินัยนักเรียนหญิง และคณะกรรมการงานวินัยนักเรียนชาย และคาสั่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เสนอให้
ผู้บริหารโรงเรียนลงนามสั่งการ ดาเนินกิจ กรรมด้านการปกครองนักเรียนกากับติดตาควบคุมดูแล นักเรียนให้ปฏิบัติ
ตามคู่มือและระเบียบว่าด้วยการปกครองนักเรียน ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่กระทาผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน
ดาเนินการลงโทษนักเรียนที่ประพฤติและกระทาความผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน สนับสนุน ส่งเสริมให้ นักเรียนมี
ความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม และจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติของนักเรียน
เป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้น ตรวจสอบได้ สรุปผลการดาเนินงานที่รับผิดชอบและรายงานผู้บริหารทราบตามระดับ
โทษและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๕.๑๖ งานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประกอบด้วย
๑) นายธิปไตย
รุ่งเลิศ
ประธานกรรมการ
๒) นายเจตน์
แสนชัย
กรรมการ
๓) นายกิตติชัย
รักดี
กรรมการและเลขานุการ
มีห น้ าที่ วางแผนในการด าเนิน ด้านงานรัก ษาความปลอดภั ยในสถานศึก ษา ปรึกษาคณะทางาน
เสนอแต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ เวร-ยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น เวร-ยามรักษาการณ์
เวลากลางวัน /เวร-ยามรักษาการณ์เวลากลางคืน เวรประจาวันของคณะครูและบุคลากร ประสานจัดให้นักศึกษา
วิชาทหาร/ลูกเสือปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจร ฯ. ดาเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประสาน
จัดหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ในด้านการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา เช่น กล้องวงจรปิด วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์
ยานพาหนะฯ. กากับ ดูแล การปฏิบั ติงาน การดาเนิน การในระบบงานรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ให้ส อดคล้ องกับ หลักประกัน ความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมประเมินผล ประชุมคณะกรรมการและสรุป
รายงานผลการปฏิ บั ติ งานเวรยามเสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห ารให้ เป็ น ปั จ จุ บั น และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น ๆหรื อ ตามที่ โรงเรีย น
มอบหมาย
๕.๑๗ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1) นางสาวศิรินญา
แก้วสิทธิวงค์
ประธานกรรมการ
๒) นายชวภณ
เปี้ยอุด๊
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
๓) นางสาวรุ่งทิวา
คาอ่อง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
๔) นางทับทิม
พิทักษ์เขตขัณฑ์ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๕) นายกิตติชัย
รักดี
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๖) นางสาวอรัญญา
ปองจันทรา
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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๗) นางสาวอรทัย
๘) นางสาวพิชยา
๙) นายเจตน์
๑๐) นายณรงค์ศักดิ์
๑๑) นางทิพย์รัตน์
๑๐) นายจานุวัฒน์
๑๑) นางธนพรรณ
๑๒) นายธิปไตย
๑๓) นางกาญจนา
๑๔) นางสาวธันฐภรณ์
๑๕) นางสาวพิชยา

สมจันทร์ตา
เทพดวงแก้ว
แสนชัย
จะชาญ
คาทิพย์
สุภาษี
แถลงการณ์
รุ่งเลิศ
ขอน้อย
ธนัญจรัสโรจน์
เทพดวงแก้ว

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ครูทปี่ รึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ วางแผนงานการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุม
ปรึกษาคณะทางาน จัดทาเอกสารการดาเนินงานระบบดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประชุม
เพื่อสรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหารโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๕.๑๘ งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
1) นายเจตน์
แสนชัย
๒) นางสาวอรัญญา
ปองจันทรา
๓) นางสาวพิชยา
เทพดวงแก้ว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหน้าที่ วางแผนงานการดาเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมปรึกษาคณะทางาน จัดทาเอกสารการดาเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประชุมเพื่อสรุป ผลการดาเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหารโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆหรือตามที่โรงเรียน
มอบหมาย
๕.๑๙ งานวินัยนักเรียน
1) นายกิตติชัย
รักดี
ประธานกรรมการ
๒) นายจานุวัฒน์
สุภาษี
กรรมการ
๓) นายเจตน์
แสนชัย
กรรมการ
๓) นางทับทิม
พิทักษ์เขตขัณฑ์ กรรมการและเลขานุการ
มี ห น้ า ที่ วางแผนงานการด าเนิ น งานวิ นั ย นั ก เรี ย น เสนอแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ ประชุ ม ปรึ ก ษา
คณะทางาน จัดทาเอกสารการดาเนินงานวินัยนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
และรายงานผลต่อผู้บริหารโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๕.๒๐ งานสภานักเรียน
1) นางทับทิม
พิทักษ์เขตขัณฑ์ ประธานกรรมการ
๒) นางสาวรุ่งทิวา
คาอ่อง
กรรมการ
๓) นางสาวพิชยา
เทพดวงแก้ว
กรรมการ
๔) นายจานุวัฒน์
สุภาษี
กรรมการและเลขานุการ
มี ห น้ า ที่ วางแผนงานการด าเนิ น งานสภานั ก เรี ย น เสนอแต่ งตั้ งคณะกรรมการ ประชุ ม ปรึ ก ษา
คณะทางาน จัดทาเอกสารการดาเนินงานสภานักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
และรายงานผลต่อผู้บริหารโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
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๕.๒๑ งานสหกรณ์โรงเรียน
๑) นางทิพย์รัตน์
คาทิพย์
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวอรัญญา
ปองจันทรา
กรรมการ
๓) นางสาวธันฐภรณ์
ธนัญจรัสโรจน์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผน วางระบบการดาเนินงานเกี่ยวกับ งานสหกรณ์โรงเรียน ดูแลนักเรียน ให้ดาเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิ ผลถูกต้องตามระเบียบ แนวปฏิบัติ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล และให้การดาเนินงานเกี่ยวกับ งานสหกรณ์โรงเรียน มีคุณภาพ บรรลุ
เป้าหมาย มีผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย ประชุมคณะทางาน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการดาเนินงานที่รับผิดชอบและ
รายงานผู้บริหารโรงเรียนทราบ เป็นรายภาคหรือรายปี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๕.2๑ งานโครงการพิเศษ
1) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
1) นางทับทิม
พิทักษ์เขตขัณฑ์
มีหน้าที่ วางแผนการดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประชุมปรึกษาคณะทางาน ประสานจัดเตรียม
เอกสารที่เกี่ย วข้องกับ การดาเนิ น งานโรงเรียนคุณ ธรรม สพฐ. เพื่อขับเคลื่ อนงานที่รับผิดชอบ ดาเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.ตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุ ณธรรม สพฐ. ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดให้เ ป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ สรุปรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆหรือ
ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
2) โครงการโรงเรียนสุจริต
1) นางทับทิม

พิทักษ์เขตขัณฑ์

มีหน้าที่ วางแผนการดาเนินงานโรงเรียนสุจริต ประชุมปรึกษาคณะทางาน ประสานจัดเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโรงเรียนสุจริต เพื่อขับเคลื่อนงานที่รับผิดชอบ ดาเนินงานโรงเรียนสุจริต ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สรุปรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ภาคเรียนละ
๑ ครั้ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๓) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
๑) นายธิปไตย
รุ่งเลิศ
๒) นางทับทิม
พิทักษ์เขตขัณฑ์
มีหน้าที่ วางแผนการดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ ประชุมปรึกษาคณะทางาน ประสานจัดเตรียม
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อขับเคลื่อนงานที่รับผิดชอบ ดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สรุปรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๔) โครงการโรงเรียนประชารัฐ
๑) นางธนพรรณ
แถลงการณ์
มีหน้าที่ วางแผนการดาเนินงานโรงเรียนประชารัฐ ประชุมปรึกษาคณะทางาน ประสานจัดเตรียม
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโรงเรียนประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนงานที่รับผิดชอบ ดาเนินงานโรงเรียนประชารัฐ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สรุปรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
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๕) โครงการสวนพฤกษศาสตร์
๑) นายชวภณ
๒) นางสาวศิรินญา
๓) นางสาวรุ่งทิวา
๓) นางทับทิม
๔) นายกิตติชัย
๕) นางสาวอรัญญา
๖) นางสาวอรทัย
๗) นางสาวพิชยา
๘) นายเจตน์
๙) นางทิพย์รัตน์
๑๐) นายณรงค์ศักดิ์
๑๑) นายจานุวัฒน์
๑๒) นางธนพรรณ
๑๓) นายธิปไตย
๑๔) นางกาญจนา
๑๕) นางสาวธันฐภรณ์

เปี้ยอุ๊ด
แก้วสิทธิวงศ์
คาอ่อง
พิทักษ์เขตขัณฑ์
รักดี
ปองจันทรา
สมจันทร์ตา
เทพดวงแก้ว
แสนชัย
คาทิพย์
จะชาญ
สุภาษี
แถลงการณ์
รุ่งเลิศ
ขอน้อย
ธนัญจรัสโรจน์

ประธานกรรมการ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

มี ห น้ า ที่ วางแผนการด าเนิ น โครงการสวนพฤกษศาสตร์ ประชุ ม ปรึ ก ษาคณะท างาน ประสาน
จั ด เตรี ย มเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น โครงการสวนพฤกษศาสตร์ เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นงานที่ รับ ผิ ด ชอบ ด าเนิ น
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ ตามมาตรฐานและตั ว ชี้วัดให้ เ ป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ข องโครงการ สรุป รายงานผล
ต่อฝ่ายบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๖) โครงการสถานศึกษาปลอดภัย
๑) นายธิปไตย รุ่งเลิศ
ประธานกรรมการ
๒) นายเจตน์
แสนชัย
กรรมการ
๓) นายกิตติชัย รักดี
กรรมการและเลขานุการ
มี ห น้ า ที่ วางแผนการด าเนิ น โครงการสถานศึ ก ษาปลอดภั ย ประชุ ม ปรึก ษาคณะท างาน ประสาน
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ย วข้องกับ การดาเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย เพื่อขับเคลื่ อนงานที่รับผิ ดชอบ ดาเนิ น
โครงการสถานศึก ษาปลอดภั ย ตามมาตรฐานและตัว ชี้วัดให้ เ ป็น ไปตามวัตถุป ระสงค์ข องโครงการ MOE Safety
center สรุปรายงานผล ต่อฝ่ายบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆหรือตามที่
โรงเรียนมอบหมาย
ให้ ข้าราชการครู บุ คลากรและลู กจ้างในสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่ งนี้ ปฏิบัติห น้าที่
ตามที่ ได้ รั บ มอบหมายให้ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเกิดผลดีต่อทางราชการ สังคมส่วนรวมต่อไป
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ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางธีรดา แก้วบุญปัน)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

