คาสั่งโรงเรียนขามแกํนนคร
ที่ 174/2561
เรื่อง มอบหมายหน๎าที่ให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อถือ ปฏิบัติและรับผิดชอบ
ประจาปีการศึกษา 2561
......................................................
เพื่อให๎การบริหารจัดการของโรงเรียนขามแกํนนคร ประจาปีการศึกษา 2561 ดาเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอานาจตามมาตรา 39 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และมาตรา 27 แหํงพระราชบัญญัติ
ระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ให๎ผู๎บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู๎บังคับบัญชาของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมติที่ประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557 จึงมอบหมายหน๎าที่ให๎ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบภารกิจของทางโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2561 ดังตํอไปนี้
1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย
1.1 นายศุภกิจ
สานุสัตย์
ผู๎อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
1.2 นายนพดล
สิงหศรี
รองผู๎อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
1.3 นางกาญจนา
ทวนวิเศษกุล รองผู๎อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
1.4 นายกฤษตกร
เศรษฐโสภณ รองผู๎อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
1.5 นางอารมย์
มินา
ครู
กรรมการ
1.6 นายเวียงชัย
อติรัตนวงษ์
ครู
กรรมการ
1.7 นายสมเพชร
ป้อมสุวรรณ ครู
กรรมการ
1.8 นายวีระพล
จันทร์ศิลา
ครู
กรรมการ
1.9 นางณัฐชฎา
ชัชวาลย์
ครู
กรรมการ
1.10 นางพูนศรี
นิยมศาสตร์
ครู
กรรมการ
1.11 นายประยงค์
สิงหาด
ครู
กรรมการ
1.12 นางมยุรา
ศรีทานันท์
ครู
กรรมการ
1.13 นางเพลินพิศ
นามวาด
ครู
กรรมการ
1.14 นางนิธิดา
ชื่นนิรันดร์
ครู
กรรมการ
1.15 นายอดิเรก
สารีพิมพ์
ครู
กรรมการ
1.16 นายเสกสรรค์
สีหาโมก
ครู
กรรมการ
1.17 นายนาพล
พงศ์พัสนันท์ ครู
กรรมการ
1.18 นายวิเชียร
กระพี้แดง
ครู
กรรมการ
1.19 นางนภาพร
เพ็ชรศรีกุล
ครู
กรรมการ
1.20 นางสุภาณี
คงกระโทก
ครู
กรรมการ
1.21 นางสาวจุรีรัตน์
จุฑากฤษฎา ครู
กรรมการ
1.22 นายพิพัฒน์พงศ์
บุญอนันต์
รองผู๎อานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ

-21.23 นางสังวาลย์

อติรัตนวงษ์

ครู

กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ

มีหน้าที่ กาหนดนโยบาย บริหาร จัดการ วางแผนพัฒนา กากับ ติดตาม ให๎คาปรึกษา เสนอแนะ
ในการพัฒนา แก๎ปัญหาในการบริหารงานของโรงเรียนให๎ บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของทางโรงเรียน
และนโยบายของทางราชการ
2. รองผู้อานวยการโรงเรียน
2.1 นายนพดล
สิงหศรี
รองผู๎อานวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน๎าที่กลุํมวิชาการ
2.2 นางกาญจนา
ทวนวิเศษกุล รองผู๎อานวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน๎าทีกลุ
่ ํมแผนงานและงบประมาณ
2.3 นายพิพัฒน์พงศ์
บุญอนันต์
รองผู๎อานวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน๎าที่กลุํมอานวยการ
2.4 นายกฤตกร
เศรษฐโสภณ รองผู๎อานวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน๎าที่กลุํมกิจการนักเรียน
มีหน้าที่ ประสานนโยบายบริหาร จัดการ วางแผนพัฒนา กากับ ติดตามงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน๎าที่ตามที่
ทางโรงเรียนมอบหมายและหรือป้องกัน แก๎ไขปัญหา พัฒนา ตลอดจนรายงานผลให๎ผู๎อานวยการโรงเรียนได๎รับ ทราบ
3. หัวหน้ากลุ่มงาน ประกอบด้วย
3.1 นางอารมย์
มินา
ตาแหนํง ครู หัวหน๎ากลุํมวิชาการ
3.2 นายเวียงชัย
อติรัตนวงษ์
ตาแหนํง ครู หัวหน๎ากลุํมแผนงานและงบประมาณ
3.3 นายสมเพชร
ป้องสุวรรณ ตาแหนํง ครู หัวหน๎ากลุํมอานวยการ
3.4 นายวีระพล
จันทร์ศิลา
ตาแหนํง ครู หัวหน๎ากลุํมกิจการนักเรียน
มีหน้าที่ รับมอบนโยบาย ประชุม ปรึกษาหารือ ในกลุํมงานที่รับผิดชอบ เพื่อรํวมกันกั บทีมงาน ออกแบบการบริหาร
จัดการภารกิจในกลุํมงานให๎บรรลุวัตถุประสงค์อยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยให๎สอดคล๎องกับนโยบาย แบบแผน
ระเบียบของทางราชการ รวมทั้งป้องกันแก๎ไขปัญหาและพัฒนางานอยํางเหมาะสม ตํอเนื่อง และรายงานให๎ทาง
โรงเรียนทราบตามขั้นตอนตํอไป
4. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกลุม่ วิชาการ
4.1 นายนพดล
สิงหศรี
รองผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
4.2 นางอารมย์
มินา
หัวหน๎ากลุํมวิชาการ
4.3 นายอดิเรก
สารีพิมพ์
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
4.4 นายนาพล
พงศ์พัสนันท์
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาแล
ะวัฒนธรรม
4.5 นางเพลินพิศ
นามวาด
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
4.6 นางนิธิดา
ชื่นนิรันดร์
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
4.7 นายเสกสรรค์
ศรีหาโมก
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา
4.8 นางมยุรา
ศรีทานันท์
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
4.9 ดร.นภาพร
เพ็ชรศรีกุล
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ
4.10 นายวิเชียร
กระพี้แดง
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4.11 นางสุทิศา
อารามพงษ์
หัวหน๎างานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน/
หัวหน๎าโครงการสะเต็ม/
หัวหน๎าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (IS)
4.12 นางปราณี
ถิ่นเวียงทอง
หัวหน๎างานประกันคุณภาพการศึกษา
4.13 นายนิพนธ์
สิงห์สมาน
หัวหน๎างานวัดผลและประเมินผล
4.14 นางสุภาณี
คงกระโทก
หัวหน๎างานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
4.15 นางพรรณี
ชัยทอง
หัวหน๎างานเรียนรํวม
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หัวหน๎างานทะเบียนนักเรียน
เครือวรรณ
หัวหน๎างานห๎องสมุด
จุฑากฤษฎา
หัวหน๎างานแนะแนว
ปินใจยศ
หัวหน๎างานไอซีที
คงรักช๎าง
หัวหน๎างานนิเทศการเรียนการสอน
บรรดาศักดิ์ไพศาล หัวหน๎าโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รักษาเคน
หัวหน๎างานธุรการ

4.16 นางราตรี
4.17 นางญานิศา
4.18 นางสาวจุรีรัตน์
4.19 นายอนุสรณ์
4.20 นางเครือวัลย์
4.21 นางพิกุลรัตน์
4.22 นางอมรพรรณ
บทบาทและหน้าที่
1. ประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุํมวิชาการให๎เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์เป้าประสงค์และแผนพัฒนาโรงเรียน
2. ประสาน นิเทศ ติดตามให๎คาปรึกษา แนะนา กระตุ๎น ผลักดันการปฏิบัติงานของกรรมการตามโครงสร๎างกลุํม
วิชาการ ให๎มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
3. ประสานงานกับกลุํมแผนงานและงบประมาณ กลุํมอนา วยการ กลุํมกิจการนักเรียนและหนํวยงานอื่นๆภายนอก
โรงเรียน ในการดาเนินงานที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมวิชาการ
4. กากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานบุคลากรทุกงานในกลุํมวิชาการ
5. จัดทารายงานประจาปี เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฝ่ายบริหารและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
6. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
5. งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
5.1 นางสุทิศา
อารามพงษ์
หัวหน๎างาน
5.2 นายนิพนธ์
สิงห์สมาน
เจ๎าหน๎าที่
5.3 นางราตรี
หาญสุโพธิ์
เจ๎าหน๎าที่
5.4 นายอดิเทพ
พลบารุง
เจ๎าหน๎าที่
5.5 นางปราณี
ถิ่นเวียงทอง
เจ๎าหน๎าที่
5.6 นางกนกพิชญ์
จิตตภานันท์
เจ๎าหน๎าที่
5.7 นางอัจฉริยา
สุวอ
เจ๎าหน๎าที่
5.8 นางมยุรา
ศรีทานันท์
เจ๎าหน๎าที่
5.9 นางเพลินพิศ
นามวาด
เจ๎าหน๎าที่
5.10 นางนิธิดา
ชื่นนิรันดร์
เจ๎าหน๎าที่
5.11 นายนาพล
พงศ์พัสนันท์
เจ๎าหน๎าที่
5.12 ดร.นภาพร
เพ็ชรศรีกุล
เจ๎าหน๎าที่
5.13 นายอดิเรก
สารีพิมพ์
เจ๎าหน๎าที่
5.14 นายวิเชียร
กระพี้แดง
เจ๎าหน๎าที่
5.15 นายเสกสรรค์
สีหาโมก
เจ๎าหน๎าที่
5.16 นางสุภาณี
คงกระโทก
เจ๎าหน๎าที่
5.17 นายนิกร
สีกวนชา
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. วางแผนดาเนินงาน จัดทาโครงสร๎างหลักสูตรและสาระตํางๆ ให๎มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับ
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. นิเทศการใช๎หลักสูตร และนาหลักสูตรไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให๎เหมาะสม

-43. ติดตาม ประเมินผลการใช๎หลักสูตร และปรับปรุงพัฒนาตามความเหมาะสม
4. จัดทาตารางสอนของบุคลากรในกลุํมสาระการเรียนรู๎
5. ติดตามการจัดบุคลากรเข๎าสอนแทนครูผู๎สอนที่ลา หรือไมํสามารถทาการสอนหรือไปราชการ
6. จัดและสํงเสริมการสอนซํอมเสริมของกลุํมสาระการเรียนรู๎
7. จัดหาข๎อมูล ขําวสาร เอกสาร คูํมือ แบบเรียนตํางๆ ให๎แกํครูผู๎สอน
8. สนับสนุนสํงเสริมการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
9. ตรวจสอบการทาแ ผนการจัดการเรียนรู๎ และแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน (ปพ.5) ของบุคลากรใน
กลุํมสาระการเรียนรู๎ให๎เป็นปัจจุบัน
10. วางแผนการพัฒนางานตามระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาให๎บรรลุเป้าหมายความสาเร็จของ
11. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติประจาปีเป็นรูปเลํม
12. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
6.1 นางปราณี
ถิ่นเวียงทอง
หัวหน๎างาน
6.2 นางสุภาณี
คงกระโทก
เจ๎าหน๎าที่
6.3 นางอัจฉริยา
สุวอ
เจ๎าหน๎าที่
6.4 นางมยุรา
ศรีทานันท์
เจ๎าหน๎าที่
6.5 นางเพลินพิศ
นามวาด
เจ๎าหน๎าที่
6.6 นางนิธิดา
ชื่นนิรันดร์
เจ๎าหน๎าที่
6.7 นายนาพล
พงศ์พัสนันท์
เจ๎าหน๎าที่
6.8 ดร.นภาพร
เพ็ชรศรีกุล
เจ๎าหน๎าที่
6.9 นายอดิเรก
สารีพิมพ์
เจ๎าหน๎าที่
6.10 นายวิเชียร
กระพี้แดง
เจ๎าหน๎าที่
6.11 นายเสกสรรค์
สีหาโมก
เจ๎าหน๎าที่
6.12 นางเครือวัลย์
คงรักช๎าง
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. กาหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วัด
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2. วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให๎บรรลุผลตามเป้าหมายความสาเร็จ
ของสถานศึกษา
3. วางแผนการอบรมให๎ความรู๎แกํครูผู๎เกี่ยวข๎องในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
4. ดาเนินการพัฒนางานตามแผน และติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน เพื่อปรับปรุงพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง
5. จัดทาปฏิทิน และแนวทางในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา
6. ประสานความรํวมมือกับสถานศึกษาหนํวยงานอื่นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
7. ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
8. เตรียมความพร๎อมของบุคลากร และเอกสารเพื่อรับการประเมินจากองค์กรทั้งภายในและภายนอก
9. จัดทาคูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน

-510. ประสานงานกับสานักรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง
11. รายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
12. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
7. งานวัดผลและประเมินผล
7.1 นายนิพนธ์
สิงห์สมาน
หัวหน๎างาน
7.2 นางราตรี
หาญสุโพธิ์
เจ๎าหน๎าที่
7.3 นายนิกร
สีกวนชา
เจ๎าหน๎าที่
7.4 นายวัชรพันธุ์
ศรีทานันท์
เจ๎าหน๎าที่
7.5 นางกนกพิชญ์
จิตตภานันท์
เจ๎าหน๎าที่
7.6 นางอัจฉริยา
สุวอ
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. ศึกษาวิเคราะห์งาน/โครงการ จัดทาแผนและงบประมาณประจาปี
2. กาหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
3. สํงเสริมให๎ครูจัดทาแผนการวัดผลและประเมินผลแตํละรายวิชา
4. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให๎ได๎มาตรฐาน และรวบรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายภาค
เรียนและรายปี
5. ติดตามและควบคุมการดาเนินการตํางๆในด๎านการวัดผลและประเมินผลให๎เป็นไปตามระเบียบการวัดผล
และประเมินผลของสถานศึกษา
6. ติดตาม ดาเนินการซํอมเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนไมํเป็นไปตามข๎อกาหนดหรือคาดวําจะไมํจบ
7. จัดซื้อ จัดทาแบบประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.) ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด รวมทั้ง
การจัดเก็บไว๎เป็นหลักฐาน สามารถตรวจสอบได๎
9. ตรวจสอบความถูกต๎องการบันทึกเวลาเรียนและการบันทึกผลการเรียนในแบบ ปพ.5 ของครูผู๎สอน
10. ดาเนินการจัดทา GPA ของนักเรียนและ ประสานงานกับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
11. จัดทาระเบียนแสดงผลการเรียน และเอกสารหลักฐานการศึกษาของนักเรียนปัจจุบัน
10. ให๎บริการ จัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาแกํนักเรียนที่จบหลักสูตรไปแล๎ว
11. สรุปผลการเรียนและจัดทาสถิติตํางๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดผล
12. สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานประจาปีพร๎อมจัดทาเป็นรูปเลํม
13. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
8. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสุภาณี
คงกระโทก
8.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
8.1.1 นางสาววิไล
ทองแทํงไทย
8.1.2 นางสุทธิรัตน์
ภูํระหงษ์
8.1.3 นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช
8.1.4 นางสาวพรรณมล ปิ่นทอง
8.1.5 นายลิขิตพันธุ์
อมรสิรินันท์

หัวหน๎างาน
หัวหน๎ากิจกรรม
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
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8.2.1 นางสาวสุวพี
พรหมมีเนตร หัวหน๎ากิจกรรม
8.2.2 นางอมรพรรณ รักษาเคน
เจ๎าหน๎าที่
8.3 กิจกรรมผู๎บาเพ็ญประโยชน์
8.3.1 นางกรรณกิ า
เกียรติจรุงพันธ์ หัวหน๎ากิจกรรม
8.3.2 นางเพลินพิศ
นามวาด
เจ๎าหน๎าที่
8.3.3 นางชนิดา
ดวงบรรเทา เจ๎าหน๎าที่
8.4 กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม)
8.4.1 นางกนกพิชญ์
จิตตภานันท์ หัวหน๎ากิจกรรม
8.4.2 นางอัจฉริยา
สุวอ
เจ๎าหน๎าที่
8.4.3 นางสาวสุรภัสสรา โสใหญํ
เจ๎าหน๎าที่
8.5 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
8.5.1 นางสุทธิรัตน์
ภูํระหงษ์
หัวหน๎ากิจกรรม
8.5.2 นางสาวนภัสรพี แสนโคตร
เจ๎าหน๎าที่
8.5.3 นางสาวสุภัสตรา ฝ่ายสงค์
เจ๎าหน๎าที่
8.6 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
8.6.1 นายอดิเทพ
พลบารุง
หัวหน๎ากิจกรรม
8.6.2 นายวัชรพันธุ์
ศรีทานันท์
เจ๎าหน๎าที่
8.6.3 นางสาวสุภัสตรา ฝ่ายสงค์
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. จัดทาแผนงาน งบประมาณประจาปีของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
2. จัดทาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู๎ของกิจกรรมลูกเสือ- ยุวกาชาด กิจกรรมผู๎บาเพ็ญประโยชน์กิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์
3. ดูแล กากับ ติดตามการจัดกิจกรรมในขอบขํายของกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
4. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํมและเสนอผู๎บังคับบัญชาทราบ
5. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
9. งานเรียนร่วม
9.1 นางพรรณี
ชัยทอง
หัวหน๎างาน
9.2 นางสาววยุรี
วงศ์สมศรี
เจ๎าหน๎าที่
9.3 นายนิกร
สีกวนชา
เจ๎าหน๎าที่
9.4 นางสาวกรรณิการ์ ทองยศ
เจ๎าหน๎าที่
9.5 นางสาวสุรภัสสรา โสใหญํ
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. จัดทาแผนงานการพัฒนานักเรียนเรียนรํวมกับผู๎เกี่ยวข๎อง
2. จัดเก็บข๎อมูลนักเรียนเรียนรํวม
3. ดูแล เอาใจใสํ และให๎คาปรึกษาแกํนักเรียนเรียนรํวม
4. ประเมินผล และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
5. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
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10.1 นางราตรี
หาญสุโพธิ์
หัวหน๎างาน
10.2 นายนิพนธ์
สิงห์สมาน
เจ๎าหน๎าที่
10.3 นายวัชรพันธุ์
ศรีทานันท์
เจ๎าหน๎าที่
10.4 นายนิกร
สีกวนชา
เจ๎าหน๎าที่
10.5 นางสาวสุรภัสสรา โสใหญํ
เจ๎าหน๎าที่
10.6 นางสาวกรรณิการ์ ทองยศ
เจ๎าหน๎าที่
10.7 นางกนกพิชญ์
จิตตภานันท์
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. ศึกษาวิเคราะห์งาน โครงการจัดทาแผนและงบประมาณประจาปี
2. จัดทาทะเบียนนักเรียนทุกระดับชั้น จัดเก็บหลักฐานนักเรียน
3. จัดทารายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น พร๎อมตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลนักเรียน
4. จัดทาเอกสารแบบฟอร์มตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับงานทะเบียน
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการออกใบประกาศนียบัตรและจัดทะเบียนคุมให๎ถูกต๎องสมบูรณ์
6. ดาเนินการตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียน
7. ให๎บริการ จัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาให๎แกํนักเรียนที่ขอย๎ายโรงเรียนและนักเรียนที่จบการศึกษาแล๎ว
8. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
11. งานห้องสมุด
11.1 นางญาณิศา
เครือวรรณ
หัวหน๎างาน
11.2 นางวนิดา
ปัญญามี
เจ๎าหน๎าที่
11.3 นางสาววยุรี
วงศ์สมศรี
เจ๎าหน๎าที่
11.4 นายพิเชษฐ์
ใจชัยภูมิ
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. วางแผนพัฒนางานห๎องสมุดโรงเรียนเป็นศูนย์แหลํงเรียนรู๎ภายในอยํางมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติงานตามประกาศ ระเบียบของสมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทย
3. ปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของห๎องสมุด โดยให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ของโรงเรียน
4. สารวจความต๎องการหนังสือ ตลอดจนทรัพยากรห๎องสมุดทั้งวัสดุตีพิมพ์และไมํตีพิมพ์
5. ดาเนินการตามโครงการห๎องสมุด และงบประมาณประจาปีให๎ถูกต๎องตามระเบียบ
6. ลงทะเบียนหนังสือ สื่อสารสนเทศ ทรัพยากรห๎องสมุดทั้งระบบคอมพิวเตอร์และเลํมเอกสาร
7. ดาเนินการงานเทคนิค จัดหมวดหมูํหนังสือ ตามระบบงานห๎องสมุดโรงเรียน
8. ให๎บริการยืม - คืนหนังสือ ทรัพยากรห๎องสมุดทั้งแบบเอกสารและระบบโปรแกรม
9. ให๎บริการตอบคาถาม และชํวยค๎นคว๎าแกํสมาชิกภายในโรงเรียนตลอดจนบุคคลภายนอก
10. ควบคุม ดูแลพัสดุ ทรัพยากรห๎องสมุด การใช๎ การให๎บริการตรงตามระเบียบ
11. จัดซํอมบารุงหนังสือ ตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ของห๎องสมุดให๎พร๎อมใช๎งานเป็นปัจจุบัน
12. จัดกิจกรรมชุมนุมห๎องสมุดเพื่อให๎โอกาสนักเรียนกลุํมสนใจรํวมปฏิบัติงานห๎องสมุด
13. วางแผนและปฏิบัติงานห๎องสมุดในระบบมาตรฐานการศึกษาให๎บรรลุตามเป้าหมาย
14. ดาเนินการงานอิเล็กทรอนิกส์ และระบบโปรแกรม งานห๎องสมุดให๎เป็นปัจจุบันและบรรลุตามเป้าหมาย
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15. ประชุมเจ๎าหน๎าที่งานห๎องสมุดโรงเรียนอยํางน๎อยเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานตํอฝ่ายบริหาร
16. ประชาสัมพันธ์ แนะนาการใช๎ห๎องสมุดโรงเรียนเพื่อประโยชน์สูงสุด
17. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํม และงานนาเสนอข๎อมูลคอมพิวเตอร์
18. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
12. งานแนะแนว
12.1 นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา
หัวหน๎างาน
12.2 นางลักษเดือน
สนทอง
เจ๎าหน๎าที่
12.3 นางกรุงศรี
เหมพลชม
เจ๎าหน๎าที่
12.4 นางเยาวรักษ์
ระรื่นรมย์
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. วางแผนและจัดทาโครงการแผนพัฒนางาน งบประมาณ ระบบสารสนเทศ และปฏิทินปฏิบัติงานของงานแนะแนว
2. จัดระบบการแนะแนวทั5้ง บริการและดาเนินการแนะแนวโดยความรํวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคาบแนะแนวทุกระดับชั้น
4. รํวมเป็นคณะทางานของระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
5. ดาเนินการเรื่องทุนการศึกษา ทุนปัจจัยพื้นฐาน และกองทุนกู๎ยืมเพื่อการศึกษา
6. จัดทาทะเบียนติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาและรายงานผู๎บังคับบัญชา
7. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํม และรายงานตํอผู๎บังคับบัญชาทราบ
8. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
13. งานไอซีที
13.1 นายอนุสรณ์
ปินใจยศ
หัวหน๎างาน
13.2 นางสุภาณี
คงกระโทก
เจ๎าหน๎าที่
13.3 นางลักษเดือน
สนทอง
เจ๎าหน๎าที่
13.4 นางสาววิไลรัตน์ ธัญญวัฒน์
เจ๎าหน๎าที่
13.5 นางปริยากร
ศรีวงษา
เจ๎าหน๎าที่
13.6 นางกัญญาพร
จันทรโสภณ
เจ๎าหน๎าที่
13.7 นายวัชระ
แก๎วมีศรี
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. วางแผนและจัดทาโครงการแผนพัฒนางาน งบประมาณ ระบบสารสนเทศ และปฏิทินปฏิบัติงานของงานไอซีที
2. จัดทาทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ งานไอซีทีให๎เป็นปัจจุบัน
3. ตรวจเช็ค ปรับปรุง ซํอมบารุงและพัฒนาระบบเชื่อตํอสัญญาณกับอุปกรณ์เครือขํายให๎มีความทันสมัย
สอดคล๎องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขํายในปัจจุบัน
4. ดูแลระบบเครือขํายและแมํขําย พร๎อมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ในห๎องแมํขําย
5. พัฒนาเนื้อหา สารสนเทศด๎านตํางๆ ของโรงเรียนขามแกํนนคร เผยแพรํประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์
www.kham.ac.th ให๎มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยูํเสมอ
6. ประชาสัมพันธ์ขําวสารและกิจกรรมของทางโรงเรียนลงในเว็บไซต์ www.kham.ac.th ให๎มีความเป็นปัจจุบัน
ทันตํอเหตุการณ์

-97. สร๎างความตระหนักและสํงเสริมให๎ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ใช๎ประโยชน์จากเว็บไซต์ของ
โรงเรียนให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในแงํมุมที่เกี่ยวกับการศึกษาและเป็นแหลํงรวบรวมความรู๎ตํางๆ
เพื่องําย
แกํการสืบค๎นและใช๎ประโยชน์
8. ติดตั้งและใช๎งานระบบแสดงตัวตนในการเข าใช๎งานอินเทอร เน็ตตามพระราชบัญญัติ วาดวยการกระทาความผิด
ทางคอมพิวเตอร(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ระบบAuthentication) สาหรับระบบเครือขํายภายในโรงเรียนขามแกํนนคร
พร๎อมทั้งให๎
คาปรึกษาและแก๎ปัญหาสาหรับผู๎ใช๎งาน
9. ดูแลรับผิดชอบและบารุงรักษาระบบโทรศัพท์ภายในและระบบกล๎องวงจรปิดของโรงเรียน
10. วางแผนการพัฒนางานตามระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาให๎บรรลุตามเป้าหมายความสาเร็จของ
โรงเรียน
11. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํม และรายงานตํอผู๎บังคับบัญชาทราบ
12. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
14. งานนิเทศการเรียนการสอน
14.1 นางเครือวัลย์
คงรักช๎าง
หัวหน๎างาน
14.2 นางเพลินพิศ
นามวาด
เจ๎าหน๎าที่
14.3 นางมยุรา
ศรีทานันท์
เจ๎าหน๎าที่
14.4 นางนิธิดา
ชื่นนิรันดร์
เจ๎าหน๎าที่
14.5 นายนาพล
พงศ์พัสนันท์
เจ๎าหน๎าที่
14.6 ดร.นภาพร
เพ็ชรศรีกุล
เจ๎าหน๎าที่
14.7 นายอดิเรก
สารีพิมพ์
เจ๎าหน๎าที่
14.8 นายวิเชียร
กระพี้แดง
เจ๎าหน๎าที่
14.9 นายเสกสรรค์
สีหาโมก
เจ๎าหน๎าที่
14.10 นางจารุวรรณ โคตรเสน
เจ๎าหน๎าที่
14.11 นางปราณี
ถิ่นเวียงทอง
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. วางแผนและจัดทาโครงการแผนพัฒนางาน งบประมาณ ระบบสารสนเทศ และปฏิทินปฏิบัติงานของงาน นิเทศ
การเรียนการสอน
2. จัดระบบนิเทศวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
3. ดาเนินการนิเทศวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสม
4. ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศวิชาการและ
การเรียนการสอนของสถานศึกษา
5. มีการแลกเปลี่ยนความรู๎ และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา หรื อ
เครือขํายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
6. จัดให๎มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ชี้แจงเรื่องใหมํๆ รวมทั้งเชิญวิทยากรมาให๎ความรู๎ใหมํๆ ที่ครูต๎องการพัฒนา
ด๎านการจัดการเรียนการสอน
7. จัดให๎มีการเยี่ยมชั้นเรียน กลุํมสาระการเรียนรู๎ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภายในองค์กร
8. ให๎คาปรึกษา แนะนา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแกํคณะครู
9. สรุปรายงานการดาเนินการงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
10. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย

-1015. งานธุรการ
15.1 นางอมรพรรณ
รักษาเคน
หัวหน๎างาน
15.2 นางสาวกรรณิการ์ ทองยศ
เจ๎าหน๎าที่
15.3 นางพรรณี
ชัยทอง
เจ๎าหน๎าที่
15.4 นางพูลสุข
พรหมโว
เจ๎าหน๎าที่
15.5 นางกนกพิชญ์
จิตตภานันท์
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. วางแผนและจัดทาโครงการแผนพัฒนางาน งบประมาณ ระบบสารสนเทศ และปฏิทินปฏิบัติงานของงานธุรการ
2. จัดทาทะเบียนรับ - สํงหนังสือราชการ
3. สํงหนังสือโต๎ตอบกับหนํวยงาน สานักงานตํางๆ
4. ทาหน๎าที่พัสดุประจากลุํมวิชาการ
5. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํมและรายงานตํอผู๎บังคับบัญชา
6. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
16. โครงการพิเศษ
16.1 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
16.1.1 นางพิกุลรัตน์
บรรดาศักดิ์ไพศาล หัวหน๎างาน
16.1.2 นางมะลิวรรณ
วิเชฎฐะพงษ์
เจ๎าหน๎าที่
16.1.3 นางสุทิศา
อารามพงษ์
เจ๎าหน๎าที่
16.1.4 นางกรรณิกา
เกียรติจรุงพันธ์
เจ๎าหน๎าที่
16.1.5 นายอนุสรณ์
ปินใจยศ
เจ๎าหน๎าที่
16.1.6 นางกนกพิชญ์
จิตตภานันท์
เจ๎าหน๎าที่
16.1.7 นางสาวกรรณิการ์ ทองยศ
เจ๎าหน๎าที่
16.1.8 นายไกรเพชร
เจริญศิริ
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. วางแผนและจัดทาโครงการแผนพัฒนางาน งบประมาณ ระบบสารสนเทศ และปฏิทินปฏิบัติงานของ โครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2. ประสานความรํวมมือในการดาเนินงานกับครู บุคลากร องค์กร หนํวยงานอื่นๆ
3. ดาเนินงานตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
4. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํมและรายงานตํอผู๎บังคับบัญชา
5. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
16.2 โครงการสะเต็ม
16.2.1 นางสุทิศา
อารามพงษ์
หัวหน๎างาน
16.2.2 นางสาวนภัสรพี
แสนโคตร
เจ๎าหน๎าที่
16.2.3 นายสินธุวา
โสภะสุนทร
เจ๎าหน๎าที่
16.2.4 นางมะลิวรรณ
วิเชฎฐะพงษ์
เจ๎าหน๎าที่
16.2.5 นางพิกุลรัตน์
บรรดาศักดิ์ไพศาล เจ๎าหน๎าที่
16.2.6 นางราตรี
หาญสุโพธิ์
เจ๎าหน๎าที่
16.2.7 นางกรรณิกา
เกียรติจรุงพันธ์
เจ๎าหน๎าที่

-11เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่

16.2.8 นายนิกร
สีกวนชา
16.2.9 นางอมรพรรณ
รักษาเคน
16.2.10 นายอนุสรณ์
ปินใจยศ
16.2.11 นางลักษเดือน
สนทอง
16.2.12 นางปราณี
ถิ่นเวียงทอง
บทบาทและหน้าที่
1. วางแผนและจัดทาโครงการแผนพัฒนางาน งบประมาณ ระบบสารสนเทศ และปฏิทินปฏิบัติงานของโครงการสะเต็ม
2. ประสานความรํวมมือในการดาเนินงานกับครู บุคลากร องค์กร หนํวยงานอื่นๆ
3. ดาเนินงานตามโครงการสะเต็ม
4. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํมและรายงานตํอผู๎บังคับบัญชา
5. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
16.3 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (IS)
16.3.1 นางสุทิศา
อารามพงษ์
หัวหน๎างาน
16.3.2 นายนิกร
สีกวนชา
เจ๎าหน๎าที่
16.3.3 นายไกรเพชร
เจริญศิริ
เจ๎าหน๎าที่
16.3.4 นางอัจฉริยา
สุวอ
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. วางแผนและจัดทาโครงการแผนพัฒนางาน งบประมาณ ระบบสารสนเทศ และปฏิทินปฏิบัติงานของ โครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล (IS)
2. ประสานความรํวมมือในการดาเนินงานกับครู บุคลากร องค์กร หนํวยงานอื่นๆ
3. ดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (IS)
4. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํมและรายงานตํอผู๎บังคับบัญชา
5. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
17. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
1. นางกาญจนา
ทวนวิเศษกุล
รองผู๎อานวยการกลุํมแผนงานและงบประมาณ
2. นายเวียงชัย
อติรัตนวงษ์
หัวหน๎ากลุํมแผนงานและงบประมาณ/หัวหน๎าพัสดุ
3. นางปริยากร
ศรีวงษา
หัวหน๎างานแผนงานและโครงการ
4. นางสุภาพ
หมื่นพรม
หัวหน๎างานการเงินและบัญชี
5. นางมยุรา
แพงศรี
หัวหน๎างานตรวจสอบภายใน
6. นางสุมนา
มิ่งขวัญ
หัวหน๎าควบคุมภายใน
7. นางสิริญดา
เลิศบุญสถาพร
หัวหน๎างานบุคลากร
8. นางกัญญาพร
จันทรโสภณ
หัวหน๎างานสารสนเทศ
9. นางสมหวัง
เสือโครํง
หัวหน๎างานธุรการ
บทบาทและหน้าที่
1. ประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุํมแผนงานและงบประมาณให๎เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และ
แผนพัฒนาโรงเรียน
2. ประสาน นิเทศ ติดตามให๎คาปรึกษา แนะนา กระตุ๎น ผลักดันการปฏิบัติงานของกรรมการตามโครงสร๎างกลุํม
แผนงานและงบประมาณ ให๎มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายที่กาหนด

-123. ประสานงานกับกลุํมวิชาการ กลุํมอานวยการ กลุมํ กิจการนักเรียน และหนํวยงานอื่นๆ ภายนอกโรงเรียน
ในการดาเนินงานที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมแผนงานและงบประมาณ
4. กากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานบุคลากรทุกงานในกลุํมแผนงานและงบประมาณ
5. จัดทารายงานประจาปี เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฝ่ายบริหารและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
6. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
18. งานแผนงานและโครงการ
18.1 นางปริยากร
ศรีวงษา
หัวหน๎างาน
18.2 นางอารยา
นารคร
เจ๎าหน๎าที่
18.3 นางพิกุลรัตน์
บรรดาศักดิ์ไพศาล เจ๎าหน๎าที่
18.4 นายลิขิตพันธุ์
อมรสิรินันท์
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนตามนโยบายของผู๎บริหารและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
2. การจัดทาแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของผู๎บริหารและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
3. การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
3.1 จัดทารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ
3.2 จัดทากรอบประมาณการรายจําย
3.3 จัดทาคาขอรับงบประมาณของสถานศึกษาและกรอบประมาณการรายจํายเสนอตํอเขตพื้นที่การศึกษา
หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
3.4 จัดทารํางข๎อตกลงการปฏิบัติงานโดยผํานความเห็นชอบของกรรมการบริหารโรงเรียน
4. การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา
4.1 จัดทาข๎อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได๎รับงบประมาณ
4.2 ศึกษาข๎อมูลการจัดสรรงบประมาณที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ๎งผําน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต25 ให๎สถานศึกษาในเรื่องนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษา
หลักเกณฑ์
ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ
4.3 สรุปโครงการตามกรอบวงเงินอุดหนุน และเงินบารุงการศึกษาประจาปี
4.4 วิเคราะห์กิจกรรมตามงานที่ต๎องดาเนินการตามมาตรฐานโครงสร๎างสายงาน และตามแผนงาน งาน
โครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลาดับความสาคัญให๎เป็นไปตามกรอบวงเงินอุดหนุน และเงินบารุงการศึกษาประจาปี
4.5 ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจําย เงิน อุดหนุนและเงินบารุงการศึกษา ให๎สอดคล๎องกับวงเงินที่ได๎ รับ
ประจาปี
4.6 จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
4.7 จัดทารํางตกลงผลผลิตของหนํวยงานและกาหนดผู๎รับผิดชอบ
4.8 นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
และรํางข๎อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบคณะกรรมกาสถานศึ
า กษ
5. ตรวจสอบความถูกต๎องในการจัดทาเอกสารเกี่ยวกับแผนงาน แผนปฏิบัติการทุกประเภท
6. สรุปประเมินผล และรายงานผลการใช๎จํายเงินตามโครงการในการใช๎เงินตามแผนปฏิบัติการประจาปี
7. สรุปผลการดาเนินงานและความพึงพอใจของผู๎รับบริกเป็ารนรูปเลํมสํงเมื่อสิ้นปีการศึกษาและจัดทารายงานประจาปี
เสนอผู๎บริหาร
8. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย

-1319. งานการเงินและบัญชี
19.1 นางสุภาพ
หมื่นพรม
หัวหน๎างาน
19.2 นางสาวนุชรีพร จิราวัสน์
เจ๎าหน๎าที่
19.3 นางปริยากร
ศรีวงษา
เจ๎าหน๎าที่
19.4 นางสมหวัง
เสือโครํง
เจ๎าหน๎าที่
19.5 นางสาวรัตน์ชนก ทุยบึงฉิม
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย เอกสารที่เกี่ยวข๎อง และให๎คาปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจํายเงินให๎แกํบุคลากร
ในโรงเรียน
1.1 แบบการเก็บรักษาเงินของสํวนราชการ
1.2 ระเบียบการเก็บรักษาเงินของสํวนราชการ
1.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการเก็บรักษาเงินของสถานศึกษาตามประเภทนั้นๆ
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 2511 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.
2552 เรื่องเงินรายได๎สถานศึกษา
- ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วําด๎วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนาเงิน
รายได๎สถานศึกษาไปจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
- แนวปฏิบัติการจ๎างลูกจ๎างชั่วคราวด๎วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบารุงการศึกษา หรือเงิน
อุดหนุนการศึกษา
- ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวําด๎วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได๎
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินรายได๎สถานศึกษาของรัฐที่ไมํเป็นนิติบุคคล พ.ศ. 2546
- คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 53/2546 เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการ
แทนเกี่ยวกับลูกจ๎างชั่วคราว
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว.13 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ๎างลูกจ๎างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
- หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 485 ลว 5 มีนาคม 2557เรื่อง มอบ
อานาจการอนุมัติจัดประชุมของทางราชการ
- หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ที่ ศธ04002/ว 3207 ลว 25 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง
ปรับหลักเกณฑ์การเบิกคําใช๎จํายในการฝึกอบรม คําใช๎จํายในการจัดงาน และคําใช๎จํายในการ
ประชุมราชการ
- หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ04002/ว 2983 ลว 23 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง
หลักเกณฑ์การเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร๎างความรู๎ให๎ กับนักเรียน
- ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2. ตรวจสอบ ควบคุมกากับดูแลการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี วางแผนการดาเนินการให๎เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย ข๎อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี
3. ให๎คาปรึกษาแนะนา ชี้แจงวินิจฉัยและตอบข๎อหารือเกี่ยวกับการบริหารการเงินแกํบุคลากรในโรงเรียน
4. ดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู๎เบิกเงินและผู๎สั่งจํายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
5. เป็นกรรมการเก็บรักษากุญแจกาปั่นเก็บเงิน

-146. ดาเนินการเกี่ยวกับการรับเงิน - จํายเงินสด – เช็ค
7. จัดทารายละเอียดพร๎อมนาสํงเช็ค รายการจํายให๎กับสถาบันการเงินตํางๆ
8. ตรวจสอบ ควบคุมดาเนินการเบิกจํายเงินอุดหนุน และเงินบารุงการศึกษา
9. การรับและเบิกจํายเงิน ประเภทตํางๆ (เงินอุดหนุน เงินบารุงการศึกษา ฯลฯ ) จัดทาบัญชีเงินสด และจัดทา
รายงานคงเหลือประจาวัน
10. เบิกจํายใบเสร็จรับเงิน และจัดทาทะเบียนใบเสร็จรับเงิน โดยประสานรํวมกับงานพัสดุโรงเรียน
11. รายงานการใช๎ใบเสร็จรับเงิน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
12. เก็บรักษาเงิน ดาเนินการรับจํายเงิน ถอนเงิน ฝากเงินและนาสํงเงินทุกประเภท ทั้ง เงินงบประมาณ เงิน
อุดหนุน เงินบารุงการศึกษา เงินรายได๎สถานศึกษา และเงินรายได๎แผํนดิน
13. จัดทารายงานคงเหลือประจาวันและลงบัญชีประเภทตํางๆ สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินแยกประเภททั้ งเงิน
งบประมาณ เงินอุดหนุน เงินบารุงการศึกษาและเงินรายได๎สถานศึกษาทุกประเภท
14. จัดทารายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร สาหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินอุดหนุน เงินบารุง
การศึกษา บัญชีเงินรายได๎สถานศึกษา และเงินงบประมาณ
15. จัดทารายงานการเงิน ได๎แกํ รายงานการรับจําย เงินอุดหนุน เงินบารุงการศึกษา เงินรายได๎สถานศึกษา สํง
หนํวยงานที่เกีย่ วข๎อง
16. เก็บรักษาสัญญาการยืมเงินและเอกสารแทนตัวเงินทุกประเภท
17. เบิกจํายเงินคําใช๎สอยไปราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนขามแกํนนคร
18. จัดทาใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จําย ให๎แกํเจ๎าหนี้
19. นาสํงเงินรายได๎แผํนดิน และนาสํงเงินภาษี หัก ณ ที่จําย
20. เบิกจํายเงิน สวัสดิการคํารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร คําเชําบ๎าน และออกหนังสือรับรองเงินเดือน
21. ดาเนินการเบิกจํายเงินโครงการอบรมสัมมนา เงินโครงการจากหนํวยงาน หรือเงินสนับสนุนการแขํงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนและประสานงานรํวมกับผู๎รับผิดชอบโครงการ
22. เบิกจํายเงินเดือน/ประกันสังคม ครูอัตราจ๎าง แมํบ๎าน ยามรักษาการณ์ คนสวน จัดทาทะเบียนคุม
23. จัดทาข๎อมูลลูกจ๎างชั่วคราว ที่ต๎องการประกันตนกับสานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกํน
24. ประสานงานกับสานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกํน เกี่ยวกับการใช๎สิทธิประกันตนเองของลูกจ๎าง
25. จัดทารายละเอียดการสํงเงินประกันสังคมรายเดือนของลูกจ๎าง และนาสํงเงินตํอสานักงานประกันสังคมจังหวัด
ขอนแกํน
26. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
20. งานพัสดุ
20.1 นายเวียงชัย
อติรัตนวงษ์
หัวหน๎างาน
20.2 นางสาววิลาวัณย์ คามูล
เจ๎าหน๎าที่
20.3 นางสุมนา
มิ่งขวัญ
เจ๎าหน๎าที่
20.4 นายสุบัณฑิต
ศิริวัฒนเมธานนท์ เจ๎าหน๎าที่
20.5 นางสาวสิราพร
แก๎วมีศรี
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. ควบคุม ดูแล และปฏิบัติห น๎าที่งานพัสดุตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
2. ศึกษาระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข๎อบังคับและเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับงานพัสดุ

-153. จัดซื้อจัดจ๎างพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎างเพื่ออานวยความสะดวกแกํ
กลุํมงานกลุํมสาระการเรียนรู/งาน
๎ ตาม
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
/โครงการงบกลางหรืกรณี
อ ไมํมีในโครงการ
4. จัดทาทะเบียนควบคุมการจัดซื้อจัดจ๎างของกลุํม งาน กลุํมสาระการเรียนรู๎และงาน ให๎เป็นไปตามแผน
การปฏิบัติการประจาปี
5. ประสานงานให๎บริการกับเจ๎าหน๎าที่พัสดุ กลุํมงาน กลุํมสาระการเรียนรู๎ และงาน ในการจัดซื้อจัดจ๎าง และ
เบิกจํายพัสดุ
6. ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ๎าง ของกลุํมงาน กลุํมสาระการเรียนรู๎ และงาน ให๎เป็นไปตามระเบียบ
7. จัดทาเอกสารตํางๆ ของงานพัสดุ เพื่อให๎บริการแกํเจ๎าหน๎าที่พัสดุ กลุํมงาน กลุํมสาระการเรียนรู๎ และงาน
8. จัดทาบัญชีพัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน ให๎ถูกต๎องครบถ๎วน
9. กากับ ติดตามการจัดทาบัญชีวสดุ
ั และทะเบียนคุมทรัพย์สินของพัสดุกลุงาน
ํม กลุํมสาระการเรียนรูและงาน
๎
10. รับผิดชอบดูแลการตรวจสอบ การจาหนํายวัสดุถาวร และพัสดุประจาปี
11. จัดทาประมาณการคําเสื่อมสภาพ วัสดุและสินทรัพย์
12. จัดรวบรวมฐานข๎อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได๎แกํ Obec 49, B-obec และ M-obec
13. ควบคุมตรวจสอบคุณลักษณะแบบรายการพัสดุที่จัดหาขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการพัสดุ
14. ดาเนินการเพื่อเบิกจํายคําซํอมแซมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และงานอื่นที่จํายในลักษณะเดี ยวกัน
15. ควบคุม ตรวจสอบงบประมาณเพื่อจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ๎าง
16. ตรวจสอบควบคุมการดาเนินงานพัสดุให๎เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ กฎกระทรวง และเอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุ
17. จัดทาบัญชีเอกสารเบิก-จําย พัสดุ แกํกลุํมงาน กลุํมสาระการเรียนรูและบุ
๎ คลากรที่รับผิดชอบตามโครงการ
18. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
21. งานตรวจสอบภายใน
21.1 นางมยุรา
แพงศรี
หัวหน๎างาน
21.2 นางราตรี
หาญสุโพธิ์
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. งานตรวจสอบการใช๎เงิน เป็นการตรวจสอบเงินที่ใช๎จํายไปแล๎ว
2. งานตรวจสอบความถูกต๎องในการใช๎เงินตามระเบียบของทางราชการ
3. ตรวจสอบการเบิกจํายใบเสร็จรับเงินให๎เป็นระบบและสรุปรายงานการเบิกจํายทุกครั้ง
4. ตรวจสอบบัญชีรายรับ – รายจําย เงินอุดหนุน เงินบารุงการศึกษา หรือเงินงบประมาณ ทุกวันศุกร์
5. ตรวจสอบหลักฐานการจําเงืย ่อนไขการจําประเภทการจํ
ย
าวงเงิ
ย นที่จํายการตรวจรับและความเหมาะสมของการจําย
6. สรุปข๎อสังเกตตํอเจ๎าหน๎าที่งานการเงิน
7. รายงานผลการตรวจสอบเสนอผู๎บริหารสถานศึกษาทุกภาคเรียน
8. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
22. งานควบคุมภายใน
22.1 นางสุมนา
มิ่งขวัญ
หัวหน๎างาน
22.2 นางสาววิลาวัณย์ คามูล
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันตามโครงสร๎างและของโรงเรียน
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงาน กาหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง

-163. กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดาเนินงานโรงเรียน
4. วางแผนจัดระบบการควบคุมภายในโรงเรียน ตามแบบรายงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน
5. ให๎บุคลากรที่เกี่ยวข๎อทุกฝ่ายนามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช๎ในการควบคุ
การด
ม าเนินงานตามภารกิ
ของงาน
จ
6. ดาเนินงานควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สานักงานตรวจเงินแผํนดินกาหนด
7. ประเมินผลการดาเนินการควบคุมภายในตามมาตรการและวิธีการที่สานักงานตรวจเงินแผํนดินกาหนด
8. รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน ทุกสิ้นปีพุทธศักราช (31 ธันวาคม 2560 ) สํงสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/สานักงานตรวจเงินแผํนดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
9. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
23. งานบุคลากร
23.1 นางสิริญดา
เลิศบุญสถาพร
หัวหน๎างาน
23.2 นางสาวสุรีรัตน์ เดือนฉาย
เจ๎าหน๎าที่
23.3 นางสาวนัฏฐ์ธัญญา สุนทโรจน์
เจ๎าหน๎าที่
23.4 นางสาวประทุมทิพย์ การสร๎าง
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. ดาเนินการจัดทาทะเบียนประวัติข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎าง
2. ดาเนินการจัดทาหลักฐานการปฏิบัติราชการ
3. ดาเนินการเรื่องการเลื่อนตาแหนํง เลื่อนระดับ การเพิ่มวุฒิและการปรับวุฒิ
4. ดาเนินการเรื่องใบประกอบวิชาชีพครู
5. ดาเนินการเรื่องการโอน ย๎าย สับเปลี่ยนอัตรา การเปลี่ยนชื่อ – สกุล
6. ดาเนินการขอยกเว๎นหรือผํอนผันการเข๎ารับราชการทหารของครู
7. ดาเนินการการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
8. จัดทาทะเบียนคุมและรายงานประจาปี การไปราชการของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. สรุปผลการดาเนินงานและความพึงพอใจของผู๎รับบริการรายงานเป็นรูปเลํมสํงเมื่อสิ้นปีการศึกษา
10. รํวมวางแผนการพัฒนางานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให๎บรรลุตามเป้าหมายของโรงเ
รียน
11. จัดโครงการอบรมสัมมนา การพัฒนาเพิ่มศักยภาพของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12. จัดทาโครงการ เพื่อจัดสวัสดิการขึ้นในสถานศึกษา หรือเพื่อปรับปรุงงานสวัสดิการขวัญและกาลังใจ
13. แสดงความยินดี และยกยํองเชิดชูเกียรติแกํครู บุคลากรทางการศึกษา ในโอก าสและวาระตํางๆ โดยมอบของที่
ระลึกหรือชํอดอกไม๎ มูลคํา 300 - 500 บาท
14. จัดสวัสดิการให๎บุคลากรในโรงเรียนและครอบครัวในกรณีเจ็บป่วยและเสียชีวิต
14.1 ของที่ระลึกในการเยี่ยมไข๎หรือผู๎เจ็บป่วย มูลคํา 500 - 800 บาท
14.2 รํวมเป็นเจ๎าภาพงานสวดพระอภิธรรมฯ (บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรธิดา ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คราวละไมํเกิน 5,000 บาท) หากเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเสียชีวิตขณะดารงตาแหนํงหน๎าที่
ในโรงเรียนขามแกํนนคร คราวละไมํเกิน 10,000 บาท
15. จัดเก็บข๎อมูล/จัดทาบัญชีการรับ - จําย เพื่อใช๎ในงานสวัสดิการขวัญและกาลังใจ
16. จัดทารายงานประจาปี สรุปเสนอผู๎บริหาร
17. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย

-1724. งานสารสนเทศ
24.1 นางกัญญาพร
จันทรโสภณ
หัวหน๎างาน
24.2 นางวรรณวนัช
กาหนดศรี
เจ๎าหน๎าที่
24.3 นายสินธุวา
โสภะสุนทร
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. ศึกษา รวบรวมข๎อมูลสารสนเทศวางแผนการดาเนินงานให๎ครอบคลุมขอบขํายงาน
2. ประเมินและวิเคราะห์ข๎อมูล จัดทาสถิติเพื่อประโยชน์ในการนาไปใช๎วางแผนและพัฒนางาน
3. ดาเนินการจัดทาข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในระบบ DMC (Data Management Center) ระบบ
สารสนเทศข๎อมูลพื้นฐานของโรงเรียน(Emis/Efa) ระยะที่ 1 ภายใน 10 มิถุนายน ระยะที2่ ภายใน 10 พฤศจิกายนและระยะ
ที่ 3 รอบสิ้นปีการศึกษาภายใน 30 เมษายน ของทุกปี
4. ประสานงานกับกลุํมงานวิชาการ(ระบบงานทะเบียนวัดผล
SGS) งานอื่นๆ ภายในสถานศึกษาและหนํวยงานต๎นสังกัด
5. ประสานงานกับกลุํมกิจการนักเรียน งานแนะแนว ครูที่ปรึกษา เกี่ยวกับข๎อมูลนักเรียนยากจนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น เพื่อรับการจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานของนักเรียนยากจน ให๎สอดคลิองกันระหวํางระบบฐานข๎อมูล
cct.thaieduforall.org และ DMC (Data Management Center)
6. จัดเก็บข๎อมูลและรักษาข๎อมูลให๎ถูกต๎อง เหมาะสมเป็นปัจจุบัน พร๎อมสรุติปนสถิ
ักเรียนในวันที10
่ มิถุนายน2560และวันที่
10 พฤศจิกายน 2560 และประชาสัมพันธ์ให๎ทราบโดยทั่วกัน
7. รายงานผลการปฏิบัติงานการให๎บริการตํอผู๎อานวยการ
8. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
25. งานธุรการ
25.1 นางสมหวัง
เสือโครํง
หัวหน๎างาน
25.2 นางสาวรัตน์ชนก ทุยบึงฉิม
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุํมให๎สามารถดาเนินงานตาม
ภารกิจได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. ศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุํมงาน และออกแบบ ระบบงานสารบรรณให๎เหมาะสม และสอดคล๎องกับระบบงาน
สารบรรณของโรงเรียนขามแกํนนคร
3. ประสานงานกับกลุํมงาน หนํวยงานงานธุรการที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารงานประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร
ให๎ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ
4. ลงทะเบียนรับ - สํงเอกสารหนังสือราชการภายในและภายนอก เสนอหนังสือราชการ จัดเก็บเข๎าแฟ้มตาม
ระบบงานสารบรรณให๎เป็นปัจจุบัน
5. จัดทาวาระการประชุมกลุํมแผนงานและงบประมาณและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
6. จัดทารายงานการประชุมกลุํมแผนงานและงบประมาณให๎ที่ประชุมทราบเพื่อรับรองรายงานการประชุม
7. งานนัดหมาย กาหนดการ การประชุม รองผู๎อานวยการกลุํมแผนงานและงบประมาณ
8. อานวยความสะดวกผู๎มาพบรองผู๎อานวยการกลุํมแผนงานและงบประมาณ
9. ประสานงานระหวํางฝ่ายบริหารและกลุํมงาน หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
10. เลขานุการ รองผู๎อานวยการกลุํมแผนงานและงบประมาณ
11. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย

-1826. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกลุม่ อานวยการ
26.1 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์
รองผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
26.2 นายสมเพชร
ป้อมสุวรรณ
หัวหน๎ากลุํมอานวยการ/หัวหน๎างานอาคารสถานที่
26.3 นางมยุรา
แพงศรี
หัวหน๎างานเครือขํายสามองค์กร
26.4 นางชนิดา
ดวงบรรเทา
หัวหน๎างานอนามัยโรงเรียน
26.5 นางเทพบังอร
บึงมุม
หัวหน๎างานโภชนาการ
26.6 นางสาวมานิดา อินทรแพทย์
หัวหน๎างานประชาสัมพันธ์
26.7 นางสังวาลย์
อติรัตนวงษ์
หัวหน๎างานบริการยานพาหนะ/หัวหน๎างานสารบรรณ
26.8 นายอนุสรณ์
ปินใจยศ
หัวหน๎างานโสตทัศนูปกรณ์
26.9 นางทิพย์วรรณ แก๎วดวง
หัวหน๎างานน้าดื่มขามแกํนนคร
26.10 นางกรุงศรี
เหมพลชม
หัวหน๎างานชุมชนสัมพันธ์
26.11 นางณัฐชฎา
ชัชวาลย์
หัวหน๎างานธนาคารโรงเรียน
26.12 นายเสกสรรค์ สีหาโมก
หัวหน๎างานพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
26.13 นางรัตติกาล
ขวาคา
หัวหน๎างานธุรการ
บทบาทและหน้าที่
1. ประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุํมอานวยการให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมายปรัชญานโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
และแผนพัฒนาโรงเรียน
2. วางแผนพัฒนางานกลุํมอานวยการ ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให๎บรรลุตามเป้าหมายความสาเร็จ
ของโรงเรียน
3. กากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานบุคลากรทุกงานในกลุํมอานวยการ
4. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อให๎ทราบถึงผลที่ได๎รับและนาไปดาเนินการปรับปรุงแก๎ไข พัฒนาให๎
เหมาะสมตํอไป
5. กากับ ติดตาม ดูแลให๎มีการจัดทาโครงการแผนพัฒนางานงบประมาณระบบสารสนเทศ และจัดทาปฏิทินงาน
ของกลุํมอานวยการ
6. กากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานบุคลากรทุกงานในกลุํมอานวยการ
7. วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดในกลุํมอานวยการ
8. รวบรวมผลการรายงานและสรุปผลของงานสารสนเทศในสังกัดกลุํมอานวยการเพื่อรายงานตํอรองผู๎อานวยการ
สถานศึกษากลุํมอานวยการ และผู๎อานวยการสถานศึกษา
9. การรับ - สํงหนังสือ และเอกสารเข๎าออกแยกประเภทหนังสือหรือเอกสารตํางๆ และทาสาเนาหนังสือ หรือ
เอกสารให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรับทราบและดาเนินการ
10. ปฏิบัติงานสารบรรณการโต๎ตอบหนังสือการทาลายเอกสาร และเลขานุการกลุํมอานวยการ
11. ประสานงานการดาเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการสมาคมผู๎ปกครอง
และครูขามแกํนนครและคณะกรรมการมูลนิธิขามแกํนนคร
12. รํวมวางแผนการพัฒนางานกลุํมอานวยการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให๎บรรลุตามเป้าหมาย
ความสาเร็จของโรงเรียน
13. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานเพื่อให๎ทราบถึงผลที่ได๎รับและนาไปดาเนินการปรับปรุงแก๎ไข พัฒนาให๎
เหมาะสมตํอไป
14. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํม
15. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย

-1927. งานอาคารสถานที่
27.1 นายสมเพชร
ป้อมสุวรรณ
หัวหน๎างาน
27.2 นายวิเชียร
กระพี้แดง
เจ๎าหน๎าที่
27.3 นายสมจิตร
เจริญสุข
เจ๎าหน๎าที่
27.4 นางรัตติกาล
ขวาคา
เจ๎าหน๎าที่
27.5 นางสาวจารุวรรณ โคตรเสน
เจ๎าหน๎าที่
27.6 นางสมหวัง
เสือโครํง
เจ๎าหน๎าที่
27.7 นายเสกสรรค์
สีหาโมก
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. หัวหน๎างานและคณะกรรมการบริหารงานกลุํมอานวยการ
2. รํวมประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุํมอานวยการให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมายปรัชญานโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และแผนพัฒนาโรงเรียน
3. ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารงานอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค
4. วางแผนและจัดทาโครงการแผนพัฒนางาน งบประมาณระบบสา รสนเทศปฏิทินการปฏิบัติงาน งานอาคาร
สถานที่ และสาธารณูปโภค
5. ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานบุคลากร งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคเกี่ยวกับความสะอาด ความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อยตามอาคารตํางๆ และบริเวณโรงเรียนอยํางสม่าเสมอ
6. ควบคุม ดูแล ติดตามงานด๎านอาคารสถานที่ให๎ปลอดภัยพร๎อมให๎บริการ
7. ควบคุม ดูแลบารุงรักษาอุปกรณ์ระบบน้าดื่ม– น้าใช๎น้าทิ้งระบบไฟฟ้าทั้งภายใน และภายนอกอาคารของโรงเรี8ยน .
ควบคุม ดูแลบารุงรักษาเครื่องอานวยความสะดวกเครื่องมือพร๎อมใช๎งาน
9. ควบคุมดูแลคุณภาพน้าดื่มเครื่องกรองน้าให๎สะอาดถูกสุขลักษณะได๎มาตรฐาน อยํางน๎อยภาคเรี1ยครั
นละ
้ง
10. ควบคุม ดูแลการตัดแตํง การปลูก การย๎าย ไม๎ประดับ และพรรณไม๎ทุกชนิดในโรงเรียน
11. พัฒนาปรับปรุงบารุงรักษาอาคารสถานที่ตลอดจนครุภัณฑ์อยํางตํอเนื่องสม่าเสมอ
12. วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค
13. จัดทารายงานการปฏิบัติงานของงานอาคารสถานทีและสาธารณู
่
ปโภคตํอรองผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
เพื่อให๎ทราบถึงผลที่ได๎รับ และนาไปดาเนินการปรับปรุงแก๎ไขพัฒนาให๎เหมาะสมตํอไป
14. วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรงานอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค
15. วางแผนพัฒนาซํอมบารุงรักษาอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ วัสดุตํางๆ ภายในโรงเรียน
16. รํวมงานวางแผนประสานงานการจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมกับฝ่ายอื่นๆ
17. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์งานตํางๆ ของโรงเรียน และงานกิจกรรมภายในโรงเรียน และหนํวยงานอื่นๆ
ที่ขอความรํวมมือตามความเหมาะสม
18. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให๎ทราบถึงผลที่ได๎รับ และนาไปดาเนินการปรับปรุง แก๎ไขพัฒนาให๎
เหมาะสมตํอไป
19. รํวมวางแผนการพัฒนางานอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาให๎บรรลุตาม
เป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน
20. กากับ ดูแล อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห๎องให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน
21. อานวยความสะดวกเมื่อมีหนํวยงานราชการหรือเอกชนมาขอใช๎ห๎อง
22. จัดประดับ ตกแตํงสถานที่ในกิจกรรมของโรงเรียน
23. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํม

-2024. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
28. งานเครือข่ายสามองค์กร
28.1 นางมยุรา
แพงศรี
หัวหน๎างาน
28.2 นางวัลลยา
โคตรนรินทร์
เจ๎าหน๎าที่
28.3 นางเยาวรักษ์
ระรื่นรมย์
เจ๎าหน๎าที่
28.4 นางสังวาลย์
อติรัตนวงษ์
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. หัวหน๎างานเป็นคณะกรรมการบริหารงานกลุํมอานวยการ
2. ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมผู๎ปกครอง
ครูโรงเรียนขามแกํนนคร คณะกรรมการมูลนิธิขามแกํนนคร
3. รํวมประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุํมอานวยการให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมายปรัชญา นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และแผนพัฒนาโรงเรียน
4. วางแผนและจัดทาโครงการแผนพัฒนางาน
งบประมาณระบบสารสนเทศและปฏิทินปฏิบัตของงานโรงเรี
ิงาน
ยนกับชุชนม 5 .
อานวยความสะดวกและประสานงานกับฝ่ายตํางๆ ในการจัดกิจกรรมหรือการให๎บริการแกํหนํวยงานอื่นๆ ที่ขอความ
รํวมมือ
6. ควบคุมดูแลระบบการจัดเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานสาคัญกาหนดรายการแบบกรอกข๎อมูล ประมวลผลข๎อมูล
ทั้งภายใน และสํวนที่เกี่ยวข๎องกับงานโรงเรียนกับชุมชนให๎เป็นปัจจุบัน
7. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให๎ทราบถึงผลที่ได๎รับ และนาไปดาเนินการปรับปรุง แก๎ไขพัฒนาให๎
เหมาะสมตํอไป
8. กากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรงานเครือขําย 3 องค์กร
9. รํวมวางแผนการพัฒนางานเครือขําย 3 องค์กรตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให๎บรรลุตามเป้าหมาย
ความสาเร็จของโรงเรียน
10. สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํม
11. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
29. งานอนามัยโรงเรียน
29.1 นางชนิดา
ดวงบรรเทา
หัวหน๎างาน
29.2 นางสาววยุรี
วงศ์สมศรี
เจ๎าหน๎าที่
29.3 นางสมหวัง
เสือโครํง
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. หัวหน๎างานเป็นคณะกรรมการบริหารงานกลุํมอานวยการ
2. ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับงานอนามัยโรงเรียน
3. รํวมประชุมวางแผนปฏิบัติงาน กลุํมอานวยการ ให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมายปรัชญานโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์และแผนพัฒนาโรงเรียน
4. วางแผนและจัดทาโครงการแผนพัฒนางาน
งบประมาณระบบสารสนเทศและปฏิทินปฏิบัตของงานอนามั
ิงาน
ยโรงเรียน5 .
ควบคุมติดตามการทาลายพาหะนาโรคและการแพรํกระจายของโรคติดตํอตํางๆ
6. จัดเตรียมยาและเครื่องเวชภัณฑ์ตํางๆ ให๎เพียงพอและมีมาตรฐานพร๎อมในการปฐมพยาบาล
7. ให๎คาแนะนาเกี่ยวกับการควบคุมดูแลสุขภาพรวมทั้งให๎ภูมิคุ๎มกันตามความเหมาะสม

-218. นาสํง นักเรียนที่มีปัญหาด๎านสุขภาพ เกี่ยวกับการเจ็บป่วยหรือได๎รับอุบัติเหตุ เข๎ารับการรักษาในสถานพยาบาล
9. ประสานความรํวมมือกับงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคเกี่ยวกับคุณภาพของเครื่องกรองน้
น้าใช๎
าดืใ่มห๎สะอาดถูก
สุขลักษณะ อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
10. จัดให๎มีการตรวจสุขภาพประจาปีแกํนักเรีครูยแนละบุคลากรในโรงเรียนและการจับัดตทรสุ
า ขภาพ
11. ประสานความรํวมมือกับสถานพยาบาลและสาธารณสุขด๎านการป้องกันโรคติดตํอ
12. ควบคุมดูแลจัดทาทะเบียนประวัติการซํอมบารุงเกี่ยวกับงานอนามัยให๎เป็นปัจจุบัน
13. ประสานงานกับกลุํมงานกิจการนักเรียนเพื่อเฝ้าระวัง และอานวยความสะดวกสวั
คํารัสกดิษาพยาบาลในกรณี
การ
นักเรียน
ได๎รับอุบัติเหตุ
14. กากับ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรงานอนามัยโรงเรียน
15. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรีเพืย่อนให๎ทราบถึงผลที่ได๎รับและนาไปดาเนินการ
ปรับปรุงแก๎ไขพัฒนาให๎
เหมาะสมตํอไป
16. รํวมวางแผนการพัฒนางานอนามัยโรงเรี
น ยตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให๎บรรลุตามเป้าหมายความสาเร็จของ
โรงเรียน
17. ประสานงานกับกาชาดจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต เพื่อสํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด๎านจิต18สาธารณะ
.
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํม
19. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
30. งานโภชนาการ
30.1 นางเทพบังอร
บึงมุม
หัวหน๎างาน
30.2 นางอรพิน
สรรเสริญสุข
เจ๎าหน๎าที่
30.3 นางนงเยาว์
พรหมทอง
เจ๎าหน๎าที่
30.4 นางทิพย์วรรณ แก๎วดวง
เจ๎าหน๎าที่
30.5 นางกนกวรรณ
ศิลปศิริวัฒน์
เจ๎าหน๎าที่
30.6 นางเยาวรักษ์
ระรื่นรมย์
เจ๎าหน๎าที่
30.7 นางลัดดาวัลย์
คีรีเมฆ
เจ๎าหน๎าที่
30.8 นางสังวาลย์
อติรัตนวงษ์
เจ๎าหน๎าที่
30.9 แมํบ๎านทุกคน
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. หัวหน๎างานเป็นคณะกรรมการบริหารงานกลุํมอานวยการ
2. ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับงานโภชนาการ
3. รํวมประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุํมอานวยการให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมายปรัชญานโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และแผนพัฒนาโรงเรียน
4. วางแผนและจัดทาโครงการแผนพัฒนางาน
งบประมาณระบบสารสนเทศ และปฏิทินปฏิบัติงาน
ของงานโภชนาการ5.
สรรหา คัดเลือก ควบคุม ดูแลร๎านค๎า ที่เข๎ามาประกอบการโภชนาการในโรงเรียน
6. จัดให๎มีการตรวจสุขภาพผู๎เกี่ยวข๎องกับโภชนาการ และผู๎ประกอบการร๎านค๎าทุกปี
7. จัดให๎มีการสุํมตรวจคุณภาพอาหารภาชนะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องกับโภชนาการอยํางน๎อยภาคเรี
1 ครั
ยนละ
้ง
8. ควบคุม ดูแล ติดตามคุณภาพอาหารให๎สะอาดถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับปริมาณ ราคาและโรงน้า
9. วางแผนการตรวจติดตาม ประเมินคุณภาพผู๎ประกอบการร๎านค๎าทุกร๎านที่มาจาหนํายอาหาร
10. ดูแลเรื่อง สุขวิทยาสํวนบุคคลของผู๎ประกอบการอาหารอยํางตํอเนื่อง

-2211. ควบคุม ดูแลการจัดเก็บอาหารภาชนะเครื่องใช๎ของร๎านค๎าผู๎ประกอบการและสภาพแวดล๎อมของโรงอาหารให๎ถูก
สุขลักษณะ
12. จัดเก็บรายได๎จากผู๎ที่เข๎ามาประกอบการนาเงินสํงเจ๎าหน๎าที่การเงินโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง
13. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานโภชนาการเพื่อให๎ทราบถึงผลทีได๎
่ รับ และนาไปดาเนินการปรับปรุง แก๎ไข
พัฒนาให๎เหมาะสมตํอไป
14. กากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลาการงานโภชนาการ
15. รํวมวางแผนการพัฒนางานโภชนาการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให๎บรรลุตามเป้าหมาย
ความสาเร็จของโรงเรียน
16. ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับงานปฏิคม
17. รํวมประชุมวางแผนปฏิบัติงาน กลุํมอานวยการให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมายปรัชญานโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และแผนพัฒนาโรงเรียน
18. วางแผน และจัดทาโครงการแผนพัฒนางานงบประมาณระบบสารสนเทศ และปฏิทินปฏิบัติงของงานปฏิ
าน
คม
19. จัดให๎มีระบบการบริการทั้งภายในโรงเรียนและหนํวยงานอื
ที่ข่นอความรํ
ๆ วมมือให๎มีประสิทธิภาพ
เกิดความพึงพอใจ
ตํอผู๎มาขอรับบริการ
20. ให๎ความรํวมมือกับฝ่ายตํางๆในการขอใช๎บริการเกี่ยวกับงานปฏิคมทั้งภายในโรงเรียน และหนํวยงานอื่นที่ขอ
ความรํวมมือ
21. จัดทาทะเบียนและดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช๎ตํางๆ ของงานปฏิคมให๎เป็นปัจจุบัน
22. จัดทาทะเบียนการให๎บริการและสรุปรายงานตํอรองผู๎อานวยการสถานศึกษากลุํมอานวยการอยํางน๎อ1ยเดื
ครั้งอนละ
23. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานปฏิคมเพื่อให๎ทราบถึงผลที่ได๎รับและนาไปดาเนินการปรับปรุงแก๎ไข พัฒนาให๎
เหมาะสมตํอไป
24. กากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานปฏิคม
25. รํวมวางแผนการพัฒนางานปฏิคมตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให๎บรรลุตามเป้าหมายความสาเร็จ
ของโรงเรียน
26. สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํม
27. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
31. งานประชาสัมพันธ์
31.1 นางสาวมานิดา อินทรแพทย์
หัวหน๎างาน
31.2 นายอดิเรก
สารีพิมพ์
เจ๎าหน๎าที่
31.3 นายลิขิตพันธุ์
อมรสิรินันท์
เจ๎าหน๎าที่
31.4 นายนิกร
สีกวนชา
เจ๎าหน๎าที่
31.5 นายอนุสรณ์
ปินใจยศ
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. หัวหน๎างานเป็นคณะกรรมการบริหารงานกลุํมอานวยการ
2. ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง และระเบียบโรงเรียนขามแกํนนคร วําด๎วยงานประชาสัมพันธ์ พุทธศักราช
2553
3. รํวมประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุํมอานวยการให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมายปรัชญานโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และแผนพัฒนาโรงเรียน

-234. ศึกษาความต๎องการในการเผยแพรํขําวสารข๎อมูลและผลงานของส ถานศึกษารวมทั้งความต๎องการในการได๎รับ
ขําวสารข๎อมูลทางการศึกษาของชุมชน
5. วางแผนและจัดทาโครงการแผนพัฒนางาน งบประมาณระบบสารสนเทศงานบารุงขวัญกาลังใจ แกํบุคลากรและ
ปฏิทินปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ์
6. ประสานงานวางแผนการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียโนดยการมีสํวนรํว มของบุคลากรครู นักเรียน ชุมชน องค์กร
สถาบัน และสื่อมวลชนในท๎องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารตํางๆ มาใช๎ในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพรํขําวสาร
ที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาหรือการจัดกิจกรรมตํางๆ ให๎บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนได๎ทราบความเคลื่อนไหว
7 . จัดทา
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนขามแกํนนคร
8. พัฒนาบุคลากรนักเรียนผู๎รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให๎มีความรู๎ความสามารถในการดาเนินการประชาสัมพันธ์
ผลงานของโรงเรียนสูํชุมชน
9. จัดให๎มี เครือขํายการประสานงานประชาสัมพันธ์และสร๎างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพรํข๎อมูลขําวสารและผลงานของโรงเรียนตํอสาธารณชนซึ่งจะกํอให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจเจตคติ
ที่ดี เลื่อมใสศรัทธาตํอโรงเรียน
10. ติดตาม ประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อให๎ทราบถึงผลที่ได๎รับและนาไปดาเนินการปรับปรุงแก๎ไขพัฒนาให๎
เหมาะสมตํอไป
11. กากับ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรงานประชาสัมพันธ์
12. รํวมวางแผนการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให๎บรรลุตามเป้าหมาย
ความสาเร็จของโรงเรียน
13. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํม
14. งานอื่นๆ ทีไ่ ด๎รับมอบหมาย
32. งานบริการยานพาหนะ
32.1 นางสังวาลย์
อติรัตนวงษ์
หัวหน๎างาน
32.2 นางสาวรัฐวรรณ ดวงจันทร์
เจ๎าหน๎าที่
32.3 นายวัชระ
แก๎วมีศรี
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. กากับ ดูแลการใช๎รถยนต์ของโรงเรียนตามระเบียบของทางราชการ
2. เบิกจํายคําน้ามันรถให๎ทันตํอการใช๎งาน
3. สรุปรายงานการใช๎น้ามันตามปฏิทินงาน
4. ตรวจสอบสภาพรถให๎สามารถใช๎งานได๎อยํางปลอดภัย
5. ประสานพนักงานขับรถยนต์ให๎สามารถบริการได๎อยํางทันเหตุการณ์
6. งานนิเทศหน๎าที่และมารยาทของพนักงานขับรถ
7. สรุปผลการดาเนินงานและความพึงพอใจของผู๎รับบริการรายงานเป็นรูปเลํมสํงเมื่อสิ้นปีการศึกษา
8. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
33. งานโสตทัศนูปกรณ์
33.1 นายอนุสรณ์
33.2 นายนฤดลท์
33.3 นายวัชระ
33.4 นายสหภาพ

ปินใจยศ
ศรีแก๎วทุม
แก๎วมีศรี
ป้อมพุดชา

หัวหน๎างาน
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่

-24บทบาทและหน้าที่
1. วางแผนและจัดทาโครงการแผนพัฒนางาน
งบประมาณระบบสารสนเทศและปฏิทินปฏิบัติงานของงานโสตทัศนศึกษา
2 .
พัฒนาบุคลากร นักเรียน ผู๎รับผิดชอบงานโสตทัศนศึกษา การบันทึกภาพนิ่งและวีดิโอ ให๎มีความรูค๎ วามสามารถในการ
ดาเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพ
3. จัดทาทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ งานโสตทัศนศึกษาให๎เป็นปัจจุบัน
4. พัฒนาระบบการให๎บริการแกํบุคลากรภายในโรงเรียนหรือหนํวยงานอื่นๆที่ขอความรํวมมือให๎มีประสิทธิภาพ เกิด
ความพึงพอใจตํอผู๎มาขอรับบริการงานโสตทัศนศึกษา
5. ให๎ความรํวมมือกับฝ่ายตํางๆ ในการขอใช๎บริการเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษาทั้งภายในโรงเรียนและหนํวยงานอืที่นขอ
ความรํวมมือ
6. ดูแล รักษา และจัดระบบอุปกรณ์งานโสตทัศนศึกสิษา่งของเครื่องใช๎ตํางๆให๎คงอยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน
เป็นปัจจุบัน7.
จัดทาทะเบียน วางแผนการให๎บริการการใช๎ห๎องโสตทัศนศึกษาหอประชุม เครื่องเสียงโสตทัศนูปกรณ์ และสรุป
การให๎บริการเพื่อรายงานตํอรองผู๎อานวยการกลุอํมานวยการอยํางน๎อยเดือนละ1 ครั้ง และรวบรวมทารายงานเป็นรูปเลํม
8. กาหนดระเบียบในการใช๎ห๎องโสตทัศนศึกษา
9. บันทึกการใช๎ห๎องโสตทัศนศึกษาของนักเรียนที่เข๎าใช๎บริการแตํละระดับชัพร๎
้น อมสรุปรายงานตํอรองผู๎อานวยการ
กลุํมอานวยการ อยํางน๎อยเดือนละ 1 ครั้ง และรวบรวมทารายงานเป็นรูปเลํม
10. ดูแล รับผิดชอบ บารุงรักษา ระบบโทรศัพท์ภายใน และระบบกล๎องวงจรปิดของโรงเรียน
11. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
เพื่อให๎ทราบถึงผลที่ได๎รับและนปด
าไ าเนินการปรับปรุงแก๎ไขพัฒนา
ให๎เหมาะสมตํอไป
12. กากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรงานโสตทัศนูปกรณ์
13. รํวมวางแผนการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให๎บรรลุมเป้
ตาาหมาย
ความสาเร็จของโรงเรียน
14. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํม
15. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
34. งานน้าดื่มขามแก่นนคร
34.1 นางทิพย์วรรณ แก๎วดวง
หัวหน๎างาน
34.2 นางอรพิน
สรรเสริญสุข
เจ๎าหน๎าที่
34.3 นางอริสรา
สุภาพ
เจ๎าหน๎าที่
34.4 นางกรรณิกา
เกียรติจรุงพันธ์
เจ๎าหน๎าที่
34.5 นางมณีรัตน์
ขยันกลาง
เจ๎าหน๎าที่
34.6 นายประยงค์
สิงหาด
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. ประสานงานกับผู๎ประกอบการจาหนํายน้าดื่ม และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
2. ผลิตน้าดื่ม บรรจุขวดที่ผํานการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อจัดจาหนํายทั้งในและ
นอกโรงเรียน
3. จัดทาบัญชีรายรับ - จํายรายวัน และตรวจสอบบัญชี
4. สํงตัวอยํางน้าดื่มให๎ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแกํน ตรวจสอบคุณภาพน้าประจาปี และแจ๎งผลตํอ
สาธารณสุขจังหวัดขอนแกํน อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง
5. สรุปรายงานผลการดาเนินงานตํอฝ่ายบริหารของโรงเรียน

-256. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
35. งานชุมชนสัมพันธ์
35.1 นางกรุงศรี
เหมพลชม
หัวหน๎างาน
35.2 นางนภธร
อัครธรสกุล
เจ๎าหน๎าที่
35.3 นางมะลิวรรณ
วิเชฏฐะพงษ์
เจ๎าหน๎าที่
35.4 นายนฤดลท์
ศรีแก๎วทุม
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. ประสานงานกับกลุํมงาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎ เพื่อเข๎ารํวมกิจกรรมตามที่ได๎รับมอบหมาย
2. รํวมประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุํมอานวยการให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมาย
3. ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับงานชุมชนสัมพันธ์
4. วางแผนและจัดทาโครงการแผนพัฒนางาน
งบประมาณระบบสารสนเทศและปฏิทินปฏิบัติงานของชุมชน
5. อานวยความสะดวกและประสานงานกับฝ่ายตํางๆ ในการจัดกิจกรรมหรือการให๎บริการแกํหนํวยงานอื่นๆ ที่ขอ
ความรํวมมือ
6. ควบคุม ดูแลระบบการจัดเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานสาคัญ กาหนดรายการแบบกรอกข๎อมูลประมวลผล
ข๎อมูลทั้งภายใน และสํวนที่เกี่ยวข๎องกับงานโรงเรียนกับชุมชนให๎เป็นปัจจุบัน
7. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให๎ทราบถึงผลที่ได๎รับ และนาไปดาเนินการปรับปรุงแก๎ไข พัฒนาให๎
เหมาะสมตํอไป
8. สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํม
9. งานอื่นๆ ทีไ่ ด๎รับมอบหมาย
36. งานธนาคารโรงเรียน
36.1 นางณัฐชฎา
ชัชวาลย์
หัวหน๎างาน
36.2 นางกัญญาพร
จันทรโสภณ
เจ๎าหน๎าที่
36.3 นางสาวสุนันทา
ปิยะศิลป์
เจ๎าหน๎าที่
36.4 นางมนธิรา
ดวงจันทร์
เจ๎าหน๎าที่
36.5 นางดวงจันทร์
มาคา
เจ๎าหน๎าที่
36.6 นางวรรณวนัช
กาหนดศรี
เจ๎าหน๎าที่
36.7 นางนภธร
อัครธรสกุล
ที่ปรึกษา
บทบาทและหน้าที่
1. หัวหน๎างาน และคณะกรรมการบริหารงานกลุํมอานวยการ
2. ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับธนาคารโรงเรียน
3. รํวมประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุํมอานวยการให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมาย ปรัชญา นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และแผนพัฒนาโรงเรียน
4. เป็นที่ปรึกษาการดาเนินงานธนาคารโรงเรียน
5. ควบคุม ดูแลการดาเนินงานธนาคารโรงเรียนให๎ถูกต๎องโปรํงใสสามารถตรวจสอบได๎
6. วางแผนจัดทาโครงการพัฒนางาน งบประมาณ ระบบสารสนเทศและปฏิทินปฏิบัติงานของงานธนาคารโรงเรียน
7. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนเพื่อให๎ทราบถึงผล และนาไปดาเนินการปรับปรุงแก๎ไขพัฒนา
ให๎เหมาะสมตํอไป
8. สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํม

-269. งานอืน่ ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
37. งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม
37.1 นายเสกสรรค์
สีหาโมก
37.2 นายสมเพชร
ป้อมสุวรรณ
37.3 นายสมจิตร
เจริญสุข
37.4 นางลัดดาวัลย์
คีรีเมฆ
37.5 นางอริสรา
สุภาพ
37.6 นางมนธิรา
สุดา
37.7 นางดวงจันทร์
มาคา
37.8 นางสังวาลย์
อติรัตนวงษ์
37.9 นางกนกวรรณ
ศิลปศิริวัฒน์
37.10 นางมณีรัตน์
ขยันกลาง
37.11 นายวีระพล
จันทร์ศิลา
37.12 นายเวียงชัย
อติรัตนวงษ์
37.13 นางลักษเดือน สนทอง
37.14 นางนงค์รัก
ไทธานี
37.15 นายนฤดลท์
แก๎วศรีทุม
37.16 นางสุภาณี
คงกระโทก
37.17 นางเทพบังอร บึงมุม
37.18 นางเยาวรักษ์
ระรื่นรมย์
37.19 นางสาวสุวพี
พรหมมีเนตร
37.20 นางสาววิลาวัณย์ คามูล
37.21 นายกรินทร์
ทองธวัช
37.22 นางกรุงศรี
เหมพลชม
37.23 นายพิเชษฐ์
ใจชัยภูมิ
37.24 นางสาวสุภาวดี โฆษิตพล
37.25 นางเยาวภา
ไชยเชษฐ์
37.26 ครูที่ปรึกษาทุกคน
37.27 นักการภารโรง โรงเรียนขามแกํนนคร ทุกคน
37.28 แมํบ๎านโรงเรียนขามแกํนนคร ทุกคน
บทบาทและหน้าที่
37.1 กิจกรรมเขตน่ามอง
1) นางกรุงศรี
เหมพลชม
2) นางสาวสุวพี
พรหมมีเนตร
3) นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆ
4) นางสาวสุภาวดี โฆษิตพล
5) นางสาววิลาวัณย์ คามูล
6) นางสุภาณี
คงกระโทก

หัวหน๎างาน
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
ตรวจประเมินเขตนํามองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตรวจประเมินเขตนํามองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตรวจประเมินเขตนํามองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตรวจประเมินเขตนํามองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตรวจประเมินเขตนํามองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตรวจประเมินเขตนํามองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

-27บทบาทและหน้าที่
1. หัวหน๎างาน และคณะกรรมการบริหารงานกลุํมอานวยการ
2. รํวมประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุํมอานวยการให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมาย ปรัชญา นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และแผนพัฒนาโรงเรียน
3. ดาเนินงานตามกิจกรรมเขตนํามอง ให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์
4. สํงเสริม ควบคุม ดูแลนักเรียนในการรํวมกิจกรรม ZERO WASTE SCHOOL
5. สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํม
6. งานอืน่ ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
37.2. กิจกรรมห้องน่าเรียน
1) นางอริสรา
สุภาพ
ตรวจประเมินห๎องนําเรียนอาคาร 2
2) นางมนธิรา
สุดา
ตรวจประเมินห๎องนําเรียนอาคาร 3
3) นางดวงจันทร์ มาคา
ตรวจประเมินห๎องนําเรียนอาคาร 4
4) นางสังวาลย์
อติรัตนวงษ์
ตรวจประเมินห๎องนําเรียนอาคาร 5
บทบาทและหน้าที่
1. หัวหน๎างาน และคณะกรรมการบริหารงานกลุํมอานวยการ
2. รํวมประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุํมอานวยการให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมาย ปรัชญา นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และแผนพัฒนาโรงเรียน
3. ดาเนินงานตามกิจกรรมห๎องนําเรียน ให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์
4. สํงเสริม ควบคุม ดูแลนักเรียนในการรํวมกิจกรรม ZERO WASTE SCHOOL
5. สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํม
6. งานอืน่ ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
37.3 กิจกรรมรักษาห้องน้าห้องส้วม
1) นางกรุงศรี
เหมพลชม
ตรวจห๎องน้าหลังที่ 1
2) นางสังวาลย์
อติรัตนวงษ์
ตรวจห๎องน้าหลังที่ 2
3) นางสาววิลาวัณย์ คามูล
ตรวจห๎องน้าหลังที่ 3
4) นางนงค์รัก
ไทธานี
ตรวจห๎องน้าหลังที่ 4
5) นางลักษเดือน สนทอง
ตรวจห๎องน้าหลังที่ 5
6) นายสมจิตร
เจริญสุข
ตรวจห๎องน้าหลังที่ 6
7) นางมนธิรา
สุดา
ตรวจห๎องน้าหลังที่ 7 และหลังที่ 8
8) นางสาวสุวพี
พรหมมีเนตร
ตรวจห๎องน้าหลังที่ 9
9) นายกรินทร์
ทองธวัช
ตรวจห๎องน้าหลังที่ 10
10) นางรัตติกาล ขวาคา
ตรวจห๎องน้าหลังที่ 11
บทบาทและหน้าที่
1. หัวหน๎างาน และคณะกรรมการบริหารงานกลุํมอานวยการ
2. รํวมประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุํมอานวยการให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมาย ปรัชญา นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และแผนพัฒนาโรงเรียน
3. ดาเนินงานตามกิจกรรมรักษาห๎องน้าห๎องส๎วม ให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์
4. สํงเสริม ควบคุม ดูแลนักเรียนในการรํวมกิจกรรม ZERO WASTE SCHOOL
5. สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํม

-286. งานอืน่ ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
37.4 กิจกรรมคนรักขามแก่น
1) นางสังวาลย์
อติรัตนวงษ์
2) นางกนกวรรณ ศิลปศิริวัฒน์
3) นางมณีรัตน์
ขยันกลาง
4) นางเยาวภา
ไชยเชษฐ์
บทบาทและหน้าที่
1. กาหนดนโยบายด๎านการจัดการขยะตามรูปแบบของโรงเรียน ZERO WASTE
2. สํงเสริมการจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ4 ประเภท ได๎ ขยะทั่วไป ขยะยํอยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
3. สํงเสริมกิจกรรม 1A3R ลดขยะในสถานศึกษา
4. จัดให๎มีการ MOU การดาเนินการด๎านการจัดการขยะ ระหวํางโรงเรียนและชุมชน ให๎เป็นโรงเรียนปลอดขยะ
5. จัดให๎มีการบูรณาการ ด๎านการจัดการขยะ ในหลักสูตรสาระแกนกลาง หลักสูตรเพิ่มเติม กิจกรรมลดเวลาเรีเพิยน่ม
เวลารู๎ ตั้งแตํระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. เก็บรวบรวมข๎อมูลกํอนเริ่มดาเนินการจัดการขยะ และมีการเปรียบเทียบ จัดทาระบบสารสนเทศในการจัดการ
ขยะตามแนวการดาเนินงานตามรูปแบบ ที่สา นักงานเขตพื้นที่กาหนด พร๎อมรายงานให๎ สพท . กศจ. เพื่อจัดสํง ให๎
สพฐ.
7. จัดให๎มีคําย กิจกรรมรณรงค์ 1A3Rs ให๎มคี วามรู๎ด๎านการคัดแยกขยะและจัดการขยะตามหลักประชาสัมพันธ์
8. สรุปรายงานการดาเนินการจัดการขยะในโรงเรียน
37.5 กิจกรรมพืชผักสวนครัว
1) นางกนกวรรณ ศิลปศิริวัฒน์
2) นายวีระพล
จันทร์ศิลา
บทบาทและหน้าที่
1. หัวหน๎างาน และคณะกรรมการบริหารงานกลุํมอานวยการ
2. รํวมประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุํมอานวยการให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมาย ปรัชญา นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และแผนพัฒนาโรงเรียน
3. ดาเนินงานตามกิจกรรมพืชผักสวนครัว ให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์
4. สํงเสริม ควบคุม ดูแลนักเรียนในการรํวมกิจกรรม ZERO WASTE SCHOOL
5. สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํม
6. งานอืน่ ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
37.6 กิจกรรมปุ๋ยใบไม้
1) นายเวียงชัย
อติรัตนวงษ์
2) นางลักษเดือน สนทอง
3) นางสาวสุวพี
พรหมมีเนตร
4) นักการภารโรงทุกคน
บทบาทและหน้าที่
1. หัวหน๎างาน และคณะกรรมการบริหารงานกลุํมอานวยการ
2. รํวมประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุํมอานวยการให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมาย ปรัชญา นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และแผนพัฒนาโรงเรียน
3. ดาเนินงานตามกิจกรรมปุ๋ยใบไม๎ ให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์

-294. สํงเสริม ควบคุม ดูแลนักเรียนในการรํวมกิจกรรม ZERO WASTE SCHOOL
5. สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํม
6. งานอืน่ ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
37.7 กิจกรรมพืชสมุนไพร
1) นางนงค์รัก
ไทธานี
2) นางสุภาณี
คงกระโทก
3) นายนฤดลท์
แก๎วศรีทุม
บทบาทและหน้าที่
1. หัวหน๎างาน และคณะกรรมการบริหารงานกลุํมอานวยการ
2. รํวมประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุํมอานวยการให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมาย ปรัชญา นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และแผนพัฒนาโรงเรียน
3. ดาเนินงานตามกิจกรรมพืชสมุนไพร ให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์
4. สํงเสริม ควบคุม ดูแลนักเรียนในการรํวมกิจกรรม ZERO WASTE SCHOOL
5. สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํม
6. งานอืน่ ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
37.8 กิจกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
1) นางเทพบังอร บึงมุม
2) นางเยาวรักษ์ ระรื่นรมย์
บทบาทและหน้าที่
1. หัวหน๎างาน และคณะกรรมการบริหารงานกลุํมอานวยการ
2. รํวมประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุํมอานวยการให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมาย ปรัชญา นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และแผนพัฒนาโรงเรียน
3. ดาเนินงานตามกิจกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์
4. สํงเสริม ควบคุม ดูแลนักเรียนในการรํวมกิจกรรม ZERO WASTE SCHOOL
5. สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํม
6. งานอืน่ ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
37.9 กิจกรรมสระบัว
1) นางนงค์รัก
ไทธานี
2) นายสมเพชร
ป้อมสุวรรณ
3) นางสาวสุวพี
พรหมมีเนตร
4) นายพิเชษฐ์
ใจชัยภูมิ
บทบาทและหน้าที่
1. หัวหน๎างาน และคณะกรรมการบริหารงานกลุํมอานวยการ
2. รํวมประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุํมอานวยการให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมาย ปรัชญา นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และแผนพัฒนาโรงเรียน
3. ดาเนินงานตามกิจกรรมสระบัว ให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์
4. สํงเสริม ควบคุม ดูแลนักเรียนในการรํวมกิจกรรม ZERO WASTE SCHOOL
5. สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํม
6. งานอืน่ ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย

-3037.10 กิจกรรมลานธรรม
1) นางสาววิลาวัณย์ คามูล
2) นางกรุงศรี
เหมพลชม
3) นายกรินทร์
ทองธวัช
บทบาทและหน้าที่
1. หัวหน๎างาน และคณะกรรมการบริหารงานกลุํมอานวยการ
2. รํวมประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุํมอานวยการให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมาย ปรัชญา นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และแผนพัฒนาโรงเรียน
3. ดาเนินงานตามกิจกรรมลานธรรม ให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์
4. สํงเสริม ควบคุม ดูแลนักเรียนในการรํวมกิจกรรม ZERO WASTE SCHOOL
5. สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นรูปเลํม
6. งานอืน่ ๆ ทีไ่ ด๎รับมอบหมาย
38. งานสารบรรณ
38.1 นางสังวาลย์
อติรัตนวงษ์
หัวหน๎างาน
38.2 นางสาวรัฐวรรณ ดวงจันทร์
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. ลงทะเบียนรับ - สํงเอกสารหนังสือราชการ ภายในและภายนอก เสนอหนังสือราชการ จัดเก็บเข๎าแฟ้ม ตาม
ระบบงานสารบรรณตลอดจนลงนัดหมายที่บอร์ดปฏิทินข๎อราชการของผู๎อานวยการสถานศึกษาให๎เป็นปัจจุบัน
2. การออกเลขที่สํงหนังสือราชการของโรงเรียน
3. การออกเลขที่คาสั่งโรงเรียนและจัดเก็บคาสั่งโรงเรียน
4. รําง - โต๎ตอบหนังสือราชการที่เกี่ยวข๎อง และสํงหนังสือราชการระหวํางโรงเรียนกับหนํวยงานอื่นๆ
5. ประมวล กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติ เพื่อเผยแพรํให๎ทราบโดยทั่วกัน
6. เก็บรวบรวม รักษาหนังสือ และหลักฐานทางราชการอยํางเป็นระบบ
7. ดาเนินการทาลายหนังสือ ตามระเบียบของทางราชการ
8. บันทึกและจัดพิมพ์รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
9. บันทึกและจัดพิมพ์รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
10. จัดทาคูํมือการปฏิบัติงานข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
11. ประสานงานระหวํางฝ่ายบริหารและกลุํม/งาน หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
12. ติดตามเรื่องรายงานที่โรงเรียนต๎องรายงานให๎ถูกต๎องเรียบร๎อย ทันเวลา
13. จัดทาใบเกียรติบัตรของโรงเรียน และกากับบัญชีเลขที่เกียรติบัตร
14. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
39. งานธุรการ
39.1 นางรัตติกาล
ขวาคา
หัวหน๎างาน
39.2 นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ รมณ์ชิต
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุํมให๎สามารถดาเนินงานตามภารกิจ
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

-312. ศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุํม และออกแบบ ระบบงานสารบรรณให๎เหมาะสม และสอดคล๎องกับระบบงานสาร
บรรณของโรงเรียนขามแกํนนคร
3. ประสานงานกับกลุํมงาน หนํวยงาน งานธุรการที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารงาน ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารให๎ครู
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ
4. ลงทะเบียนรับ - สํงเอกสารหนังสือราชการภายในและภายนอกเสนอหนังสือราชการ จัดเก็บเข๎าแฟ้มตามระบบ
งานสารบรรณให๎เป็นปัจจุบัน
5. จัดทาวาระการประชุมกลุํมอานวยการ และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
6. จัดทารายงานการประชุมกลุํมอานวยการ ให๎ที่ประชุมทราบเพื่อรับรองรายงานการประชุม
7. ควบคุมงาน นัดหมาย กาหนดการการประชุมรองผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
8. ดาเนินการเกี่ยวกับการไปราชการของรองผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
9. อานวยความสะดวกผู๎มาพบรองผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
10. ประสานงานระหวํางฝ่ายบริหารและกลุํม/งาน หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
11. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
40. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกลุม่ กิจการนักเรียน
40.1 นายกฤตกร
40.2 นายวีระพล

เศรษฐโสภณ
จันทร์ศิลา

40.3 นายประยงค์

สิงหาด

40.4 นางสาวสุภัสตรา
40..5 นายอดิเทพ
40.6 นางอุไรวรรณ
40.7 นางพูนศรี

ฝ่ายสงค์
พลบารุง
ภวสุริยกุล
นิยมศาสตร์

รองผู๎อานวยการกลุํมกิจการนักเรียน
หัวหน๎ากลุํมงานกิจการนักเรีย/ น
หัวหน๎างานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
หัวหน๎างานระดับชั้น/ครูที่ปรึกษา/
หัวหน๎างานรักษาความปลอดภัย/เวรยาม/
หัวหน๎าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หัวหน๎างานสภานักเรียน
หัวหน๎างานวินัยนักเรียน/หัวหน๎างานนักศึกษาวิชาทหาร
หัวหน๎างานโรงเรียนสีขาว
หัวหน๎างาน TO BE NUMBER ONE /
หัวหน๎าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หัวหน๎างานประกันอุบัติเหตุ
หัวหน๎างานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
หัวหน๎าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หัวหน๎าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หัวหน๎าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หัวหน๎าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หัวหน๎างานธุรการ

40.8 นางลักษเดือน
สนทอง
40.9 นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์
40.10 นางณัฐชฎา
ชัชวาลย์
40.11 นางฉวีวรรณ
บุญระมี
40.12 นายพิเชษฐ์
ใจชัยภูมิ
40.13 นายสมจิตร
เจริญสุข
40.14 นางธนกร
วงศ์เทวราช
บทบาทหน้าที่
1. เป็นที่ปรึกษาการบริหารงานกลุํมกิจการนักเรียน
2. ประสานงานกับกลุํมที่เกี่ยวข๎องให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
3. ดาเนินการกิจกรรมตามงานที่รับผิดชอบ
4. ติดตามการปฏิบัติงาน โครงการของกลุํมกิจการนักเรียน
5. ดาเนินการงานสารบรรณในสานักงานกลุํมกิจการนักเรียน

-326. ดาเนินการด๎านพัสดุอุปกรณ์ในกลุํมกิจการนักเรียน
7. ดาเนินการออกใบรับรองความประพฤติและบัตรประจาตัวนักเรียน
8. ดาเนินการจัดทาข๎อมูลสารสนเทศบุคลากรกลุํมกิจการนักเรียน
9. เก็บและรวบรวมข๎อมูลสถิติที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมกิจการนักเรียน
10. จัดทาเอกสารเผยแพรํข๎อมูลกลุํมกิจการนักเรียน
11. รํวมวางแผนพัฒนางานกลุํมกิจการนักเรียนตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให๎บรรลุตามเป้าหมาย
ของโรงเรียน
12. สรุปผลและรายงานการปฏิบัติหน๎าที่ประจาปีเป็นรูปเลํม
13. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
41. งานระดับชั้น/ครูที่ปรึกษา
41.1 นายประยงค์
สิงหาด
หัวหน๎างาน
41.2 นางณัฐชฎา
ชัชวาลย์
เจ๎าหน๎าที่
41.3 นายพิเชษฐ์
ใจชัยภูมิ
เจ๎าหน๎าที่
41.4 นายสมจิตร
เจริญสุข
เจ๎าหน๎าที่
41.5 นางพูนศรี
นิยมศาสตร์
เจ๎าหน๎าที่
41.6 นางฉวีวรรณ
บุญระมี
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. ดาเนินงานให๎เป็นตามขอบขํายของงานระดับชั้น/ครูที่ปรึกษา
2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการให๎การดูแลชํวยเหลือนักเรียน
3. จัดเตรียมเครื่องมือ เอกสารไว๎บริการที่ใช๎ในงานระดับชั้น/ครูที่ปรึกษา
4. จัดประชุมคณะกรรมการงานระดับชั้น/ครูที่ปรึกษา เพื่อทราบบทบาทหน๎าที่ และปัญหานักเรียน
5. จัดกิจกรรมป้องกันและแก๎ไขปัญหานักเรียนรํวมกันระหวํางครูที่ปรึกษา
6. สํงตํอนักเรียนที่มีปัญหาทั้งภายโรงเรียนและหนํวยงานที่เกี่ยวช๎อง
7. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
42. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
42.1 นายวีระพล
จันทร์ศิลา
42.2 นางเครือวัลย์
คงรักช๎าง
42.3 นายสุรพล
ล๎อเทียน
42.4 นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา
42.5 นายประยงค์
สิงหาด
42.6 นางอุไรวรรณ
ภวสุริยกุล
42.7 นางณัฐชฎา
ชัชวาลย์
42.8 นางฉวีวรรณ
บุญระมี
42.9 นายพิเชษฐ์
ใจชัยภูมิ
42.10 นายสมจิตร
เจริญสุข
42.11 นางพูนศรี
นิยมศาสตร์
42.12 นางลักษเดือน สนทอง
42.13 นางสาวจารุวรรณ โคตรเสน

หัวหน๎างาน
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่

-33บทบาทและหน้าที่
1. ดาเนินงานให๎เป็นตามขอบขํายของระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการให๎การดูแลชํวยเหลือนักเรียน
3. จัดเตรียมเครื่องมือ เอกสารที่ใช๎ในระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนไว๎บริการแกํครูที่ปรึกษา
4. จัดประชุมคณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง เพื่อทราบบทบาทหน๎าที่ และปัญหานักเรียน
5. จัดกิจกรรมป้องกันและแก๎ไขปัญหานักเรียนรํวมกันระหวํางครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง
6. สํงตํอนักเรียนที่มีปัญหาทั้งภายโรงเรียนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
7. จัดประชุมผู๎ปกครองนักเรียนใหมํกํอนรับมอบตัวรํวมกับกลุํมวิชาการ
8. สารวจข๎อมูลการมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนขามแกํนนคร ทุกคน
9. กากับ ติดตาม คัดกรองข๎อมูลนักเรียนยากจนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น เพื่อรับการจัดสรรเงินปัจจัยพื้นของ
ฐาน
นักเรียนยากจน ในระบบฐานข๎อมูล cct.thaieduforall.org
10. ดาเนินการจัดทาข๎อมูลนักเรียนที่กระทาผิดระเบียบวินัยของทางโรงเรี
เชํนยมาโรงเรี
น ยนสา
ย ขาดเรียนลา หนีเรียน
11. จัดทาข๎อมูลคะแนนพฤติกรรมทั้งที่พึงประสงค์และไมํพึงประสงค์ของนักเรียน
12. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
43. งานสภานักเรียน
43.1 นางสาวสุภัสตรา ฝ่ายสงค์
หัวหน๎างาน
43.2 นายอดิเทพ
พลบารุง
เจ๎าหน๎าที่
43.3 นางสาวพรรณมล ปิ่นทอง
เจ๎าหน๎าที่
43.4 นางสาววิไล
ทองแทํงไทย
เจ๎าหน๎าที่
43.5 นายกรินทร์
ทองธวัช
เจ๎าหน๎าที่
43.6 นางสาวจารุวรรณ โคตรเสน
เจ๎าหน๎าที่
43.7 นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา
เจ๎าหน๎าที่
43.8 นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. วางแผนจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนจากนักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท4ี่
เพื่อปฏิบัติหน๎าที่คณะกรรมการสภานักเรียนเมื่อเรียนอยูํในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. จัดกิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน
3. ประสานงานกับกลุํมสาระการเรียนรู๎ภายในโรงเรียน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องนอกโรงเรียน
4. จัดกิจกรรมวันไหว๎ครูในวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมิถุนายน ของทุกปี
5. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหมํ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
6. จัดกิจกรรมหน๎าเสาธง
7. จัดกีฬาประเพณีขามแกํน - มอดินแดง โดยจัดแขํงขันกีฬาและเชียร์ระหวํางทีมเหย๎าและทีมเยือน
8. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประสานงานกับหัวหน๎าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
9. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
44. งานวินัยนักเรียน
44.1 นายอดิเทพ
44.2 นายวีระพล

พลบารุง
จันทร์ศิลา

หัวหน๎างาน
เจ๎าหน๎าที่

-34เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่

44.3 นายสุรพล
ล๎อเทียน
44.4 นายพิเชษฐ์
ใจชัยภูมิ
44.5 นางสาววิไล
ทองแทํงไทย
44.6 นางสาวสุภัสตรา ฝ่ายสงค์
44.7 หัวหน๎าระดับชั้นทุกระดับชั้น
44.8 ครูประจาชั้น
44.9 นางสาวจารุวรรณ โคตรเสน
บทบาทและหน้าที่
1. จัดทาแผนปฏิบัติการตลอดปี เพื่อใช๎อบรมนักเรียนแตํละระดับชั้นเรียนเสนอรองผู๎อานวยการ
กลุํมกิจการนักเรียน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติจากผู๎อานวยการโรงเรียน
2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาชั้นเรียน หัวหน๎าระดับชั้นในการป้องกันและแก๎ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
3. จัดเตรียมเครื่องมือเอกสารที่ใช๎ในระบบงานวินัยนักเรียนไว๎บริการแกํครูที่ปรึกษา
4. จัดการจราจรในโรงเรียนให๎เป็นระบบ
5. สารวจข๎อมูลการมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนขามแกํนนคร ทุกคน
6. ดาเนินการจัดทาข๎อมูลนักเรียนที่กระทาผิดระเบียบวินัยของทางโรงเรียน เชํน มาโรงเรียนสาย
ขาดเรียน ลา หนีเรียน
7. จัดทาข๎อมูลคะแนนพฤติกรรมทั้งที่พึงประสงค์และไมํพึงประสงค์ของนักเรียน
8. สรุปผลและรายงานการปฏิบัติหน๎าที่ประจาปีเป็นรูปเลํม
9. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
45. งานโรงเรียนสีขาว
45.1 นางอุไรวรรณ
ภวสุริยกุล
หัวหน๎างาน
45.2 นายวีระพล
จันทร์ศิลา
เจ๎าหน๎าที่
45.3 นายสุรพล
ล๎อเทียน
เจ๎าหน๎าที่
45.4 นายอดิเทพ
พลบารุง
เจ๎าหน๎าที่
45.5 นางนภธร
อัครธรสกุล
เจ๎าหน๎าที่
45.6 นางสาวจารุวรรณ โคตรเสน
เจ๎าหน๎าที่
45.7 นางสาวนภัสรพี แสนโคตร
เจ๎าหน๎าที่
45.8 นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช
เจ๎าหน๎าที่
45.9 นางสาวพรรณมล ปิ่นทอง
เจ๎าหน๎าที่
45.10 หัวหน๎าระดับชั้น
เจ๎าหน๎าที่
45.11 นางฉวีวรรณ
บุญระมี
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. สารวจปัจจัยเสี่ยงรอบโรงเรียนระยะหํางจากโรงเรียนรัศมี 1 กิโลเมตร และนาข๎อมูลการคัดกรอง
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่แท๎จริงของปัญหายาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงแหลํงอบายมุขรอบโรงเรียน
2. ดาเนินการจัดตารางปฏิบัติการตลอดปี และดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการและกิจกรรม
โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนตามทีก่ าหนดไว๎ใน 5 มาตรการ กลยุทธ์ 4 ต๎อง 2 ไมํ
3. ดาเนินการตามมาตรฐานการป้องกัน เชํน
3.1 ประสานครูที่ปรึกษาให๎ดาเนินการบริหารจัดการห๎องเรียนสีขาว

-353.2 จัดกิจกรรมให๎ความรู๎ สร๎างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด
3.3 จัดกิจกรรมสร๎างสรรค์
3.4 จัดกิจกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรม
3.5 จัดสภาพสิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอการสํงเสริมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนปลอดยาเสพติด
3.6 จัดหนํวยเคลื่อนที่เร็ว Roving team ออกตรวจจุดเสี่ยงทั้งในและนอกโรงเรียนรัศมี 1 กิโลเมตร
4. ดาเนินการตามมาตรฐานด๎านค๎นหา เชํน
4.1 ดาเนินการสารวจ คัดกรองสภาพการใช๎ยาเสพติด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ภาคเรียนที่ 1 ภายในวันที่
30 มิถุนายน ภาคเรียนที่ 2 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของปีการศึกษา และรายงานผู๎บังคับบัญชา/หนํวยงานต๎น
สังกัดตามลาดับ
4.2 มีการดาเนินงานตามระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน
4.3 จัดการสุํมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5. ดาเนินการตามมาตรฐานด๎านการรักษา เชํน
5.1 จัดระบบการสํงตํอที่เป็นระบบ
5.2 จัดคํายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5.3 มีแนวทางดาเนินงานด๎านจิตสังคมบาบัด
5.4 มีคลินิกการให๎คาปรึกษาศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
6. ดาเนินการตามมาตรฐานด๎านการเฝ้าระวัง เชํน
6.1 จัดมาตรการการป้องกันและปราบปราม
6.2 จัดให๎มีนักเรียนแกนนาหรือจิตอาสาในการดาเนินงานด๎านยาเสพติดอยํางน๎อยห๎องเรี5ยนละ
คน
6.3 จัดครูแกนนา
6.4 มีเครือขํายผู๎ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องที่
7. ดาเนินการตามมาตรฐานด๎านการบริหารจัดการ เชํน
7.1 มีนโยบายและยุทธศาสตร์
7.2 มีแผนงานและโครงการ/กิจกรรม
7.3 มีคณะกรรมการดาเนินงาน
7.4 มีความรํวมมือและประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง บูรณาการบริหารแบบมีสํวนรํวม
กับภาคีเครือขํายทุกภาคสํวน
7.5 มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
8. ต๎องดาเนินการ 2 ไมํ ดังนี้
8.1 ไมํปกปิดข๎อมูลกลุํมเสพ กลุํมติด และกลุํมค๎ายาเสพติด
8.2 ไมํผลักปัญหาไมํไลํนักเรียนออกจากโรงเรียต๎นองนาไปบาบัดรักษาเมื่อหายแล๎วให๎กลับมาเรียนได๎ตามปกติ
46. งาน TO BE NUMBER ONE
46.1 นางพูนศรี
นิยมศาสตร์
46.2 นายวีระพล
จันทร์ศิลา
46.3 นายสุรพล
ล๎อเทียน
46.4 นายลิขิตพันธุ์
อมรสิรินันท์
46.5 นางสาวนภัสรพี แสนโคตร
46.6 นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช

หัวหน๎างาน
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่

-36เจ๎าหน๎าที่
เจ๎าหน๎าที่

46.7 นางสาววิไล
ทองแทํงไทย
46.8 นางสาวพรรณมล ปิ่นทอง
บทบาทและหน้าที่
1. วางแผนเพื่อดาเนินงานกิจกรรมชมรม
TO BE NUMBER ONE เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติและอบายมุ
ด
ข
2. จัดอบรมแกนนาชมรม TO BE NUMBER ONE ให๎สมาชิกและโรงเรียนในเครือขํายอีกทั้งเตรียมงาน
เข๎ารํวมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ของสถาบันการศึกษา
3. จัดทาแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
4. บริหารศูนย์ “Friend Corner”
5. เก็บข๎อมูลสมาชิก TO BE NUMBER ONE
6. สรุปผลและรายงานการปฏิบัติหน๎าที่ประจาปีเป็นรูปเลํม
7. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
47. งานประกันอุบัติเหตุ
47.1 นางลักษเดือน
สนทอง
หัวหน๎างาน
47.2 นางสาวสุวพี
พรหมมีเนตร
เจ๎าหน๎าที่
47.3 นายเสกสรรค์
สีหาโมก
เจ๎าหน๎าที่
47.4 นางสุทธิรัตน์
ภูํระหงษ์
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. สรุปผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2561 จานวนนักเรียนที่ยื่นคาร๎องขอรับเงินคําสินไหม อุบัติเหตุ
จานวนเงินที่ได๎รับคําสินไหมคืน ชนิดอุบัติเหตุ สรุปรายรับ – รายจํายตลอดปีการศึกษา
2. พิจารณาเสนอรายชื่อบริษัทประกันภัยเพื่อขออนุมัติรับประกันภัยในโรงเรียนปีการศึกษา 2561
ตํอผู๎อานวยการโรงเรียน
3. ประสานบริษัทที่ได๎รับการอนุมัติเพื่อทาสัญญา มอบรายชื่อนักเรียน – บุคลากร จํายเบี้ยประกัน และ
รับกรมธรรม์ ตลอดทั้งประสานงานการรับเงินคําสินไหมแกํนักเรียน บริหารเรื่องขอรับคําสินไหม ทดรองจําย
คํารักษาพยาบาลตามเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์
4. จัดทาบัญชีรายรับ - รายจํายเงินสวัสดิการประกันอุบัติเหตุให๎เป็นปัจจุบัน
5. สรุปผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
6. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
48. งานนักศึกษาวิชาทหาร
48.1 นายอดิเทพ
พลบารุง
หัวหน๎างาน
48.2 นายวัชรพันธุ์
ศรีทานันท์
เจ๎าหน๎าที่
48.3 นายสมจิตร
เจริญสุข
เจ๎าหน๎าที่
48.4 นายลิขิตพันธุ์
อมรสิรินันท์
เจ๎าหน๎าที่
48.5 นางสาวสุภัสตรา ฝ่ายสงค์
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. จัดทาแผนโครงการนักศึกษาวิชาทหาร
2. ประสานกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 23 คํายศรีพัชรินทร
3. จัดกิจกรรมที่สํงเสริมความเป็นผู๎นา ความมีระเบียบวินัย

-374. จัดเวรสวัสดิภาพจราจร และตรวจตราความเรียบร๎อยบริเวณโรงเรียนในวันจันทร์ - ศุกร์ ที่มีการเรียนการสอน
ชํวงเวลา 07.00 - 08.30 น. และเวลา 15.30 - 16.00 น.
5. รายงานผลการดาเนินงานให๎กลุํมกิจการนักเรียน เพื่อเสนอผู๎อานวยการ
6. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
49. งานรักษาความปลอดภัย/เวรยาม
49.1 นายประยงค์
สิงหาด
หัวหน๎างาน
49.2 นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช
เจ๎าหน๎าที่
49.3 นางสาววิไล
ทองแทํงไทย
เจ๎าหน๎าที่
49.4 นายพิเชษฐ์
ใจชัยภูมิ
เจ๎าหน๎าที่
49.5 นางสาวนภัสรพี แสนโคตร
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. รํางคาสั่งโรงเรียนเพื่อแตํงตั้งครูเวรและยามรักษาการณ์กลางคืน (ครูสุภาพบุรุษ) และเวรวันหยุด
(ครูสุภาพสตรี) เสนอผํานรองผู๎อานวยการกลุํมกิจการนักเรียนเพื่อนาเสนอผู๎อานวยการโรงเรียนลงนาม
2. จัดทาสมุดบันทึกการตรวจเวรยามครูสุภาพบุรุษและครูสุภาพสตรี
3. เขียนสรุปบันทึกการตรวจเวรยามครูสุภาพบุรุษและครูสุภาพสตรี
4. ประชุมหารือในคณะหัวหน๎าเวรสวัสดิการประจาวันเพื่อกาหนดโครงการหลัแนวปฏิ
ก บัติอยํางเหมาะสม
และเป็นธรรม สามารถประเมินผลการปฏิบัติหน๎าที่ได๎
5. รํางคาสั่งโรงเรียนเพื่อแตํงตั้งครูเวรสวัสดิการประจาวันเสนอผํานรองผู๎อานวยการกลุํมกิจการนักเรียน
เพื่อนาเสนอผู๎อานวยการโรงเรียนลงนาม
6. รายงานการอยูํเวรยามเสนอรองผู๎อานวยการกลุํมกิจการนักเรียนและผู๎อานวยการโรงเรียน
7. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
50. งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
50.1 นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์
หัวหน๎างาน
50.2 นางนงค์รัก
ไทธานี
เจ๎าหน๎าที่
50.3 นางณัฐชฎา
ชัชวาลย์
เจ๎าหน๎าที่
50.4 นางฉวีวรรณ
บุญระมี
เจ๎าหน๎าที่
50.5 นายพิเชษฐ์
ใจชัยภูมิ
เจ๎าหน๎าที่
50.6 นายสมจิตร
เจริญสุข
เจ๎าหน๎าที่
50.7 นางพูนศรี
นิยมศาสตร์
เจ๎าหน๎าที่
50.8 นายประยงค์
สิงหาด
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. วางแผน และจัดทาแผนปฏิบัติงาน
2. จัดทาปฏิทินและคูํมือการจัดกิจกรรมเสริมสร๎างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
3. ดาเนินการอบรมเสริมสร๎าวิงนัยและคุณธรรมจริยธรรมให๎กับนักเรียนตามแผนปฏิบัติการและคูํมืออบรม
จริยธรรมนักเรียนที่ได๎รับอนุมัติแตํละระดับชั้นในคาบจริยธรรมและสวดมนต์หลังเลิกเรียน
4. กากับ ดูแล และติดตามการจัดกิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของทุกระดับชั้น
5. ประสานงานกับผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย/งาน ในการจัดกิจกรรมสํงเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยรม
ธร นักเรียน
6. ประเมินผล และสรุปรายงานการดาเนินงานประจาปีตํอฝ่บริ
ายหาร

-387. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
51. งานธุรการ
51.1 นางธนกร
วงศ์เทวราช
หัวหน๎างาน
51.2 นางสาวจารุวรรณ โคตรเสน
เจ๎าหน๎าที่
51.3 นางลักษเดือน
สนทอง
เจ๎าหน๎าที่
บทบาทและหน้าที่
1. ดาเนินการงานสารบรรณในสานักงานกลุํมกิจการนักเรียน
2. ดาเนินการด๎านพัสดุอุปกรณ์ในกลุํมกิจการนักเรียน
3. ดาเนินการออกใบรับรองความประพฤติ
4. ดาเนินการจัดทาข๎อมูลสารสนเทศบุคลากรกลุํมกิจการนักเรียน
5. สรุปประเมินโครงการ/กิจกรรมของกลุํมกิจการนักเรียน
6. เก็บและรวบรวมข๎อมูลสถิติที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมกิจการนักเรียน
7. จัดทาเอกสารเผยแพรํข๎อมูลกลุํมกิจการนักเรียน
8. ประสานงานกับกลุํมแผนงาน งบประมาณและบุคคล
9. งานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
ให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ได๎รับการแตํงตัง้ ปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายนี้ และหรืองานอื่น ๆ
ของทางโรงเรียน อยํางเต็มความสามารถ ด๎วยความวิริยะ อุตสาหะ และให๎เกิดผลดีแกํทางราชการ โดยศึกษา
รายละเอียดของงานจากเอกสาร ขอบขําย บทบาท หน๎าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรโรงเรียนขามแกํนนคร
หากมีปัญหาใด ๆ ให๎หาทางแก๎ไข พัฒนาและรายงานให๎โรงเรียนทราบตามลาดับตํอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต๎นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายศุภกิจ สานุสัตย์)
ผู๎อานวยการโรงเรียนขามแกํนนคร

