
 
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนสันปง 
ที่  53  / ๒๕62 

เรื่อง  มอบหมำยให้ข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงปฏิบัติงำน 
………………………………………………………………………………………… 

ตามหลักการของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งให้มีการจัดโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ตามบทบัญญัติ มาตรา 
๓๙ ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรงซึ่งท าให้สถานศึกษามีความคล่องตัวรวดเร็ว และมี
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ เพ่ือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสภาวะบรรลุ เป้าหมายของหน่วยงานจึงอาศัย
อ านาจตามความมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ          พ.ศ. 
๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา    พ.ศ.
๒๕๔๗ ขอแต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี ้

๑. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน ประกอบด้วย 
1. นายธีรพงษ์ บัวลอยลม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันปง ประธานกรรมการ 
2. นายจรัญ สิทธิราช ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันปง กรรมการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล 
3. นายสมชาย ใหม่พรม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
4. นายภัคคุณ นามวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ กรรมการ 
5. นายอัศฎา สิทธิแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานแผนและงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ก ากับดูแล นิเทศติดตาม ประเมินผลการบริหารงานในแต่ละงานที่ได้
รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมกำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร ประกอบด้วย 
  1. นายภัคคุณ นามวงค์  ประธานกรรมการ 
  2. นายสมชาย ใหม่พรม  กรรมการ 
  3. นายจรัญ สิทธิราช  กรรมการ 
  4. นางอ านวยพร วงค์อรินทร์  กรรมการ 
  5. นายอัศฎา สิทธิแก้ว  กรรมการ 
  6. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์ กรรมการ 
  7. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ กรรมการ 
  8. นางสาวอารี ใหม่พรม  กรรมการ 

/ 9. นางสาววัณณิตาร์… 
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  9. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑. รับผิดชอบวางแผน วางนโยบาย กลยุทธ์กลุ่มงานวิชาการ และจัดท าแผนปฏิบัติงาน

และการใช้งบประมาณในกลุ่มงานวิชาการ 
๒. รับผิดชอบบริหารงาน ตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้ 

งบประมาณในกลุ่มงานวิชาการ 
๓. รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษาตามตัวชี้วัด 

และรายงานผลการประกันคุณภาพในกลุ่มงานวิชาการ 
๔. รับผิดชอบเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.1 งานวางแผนและบริหารวิชาการ 
1. นายจรัญ สิทธิราช   หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
2. นายภัคคุณ นามวงค์  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
3. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
     หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. นายสมชาย ใหม่พรม  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา 
     หัวหน้ากลุ่มสาระสุขและพลศึกษา 
5. นายอัศฎา สิทธิแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
6. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภนิันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
7. นางสาวอารี ใหม่พรม  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ 

มีหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 
๑. ร่วมวางแผน วางนโยบาย กลยุทธ์กลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดท าแผนปฏิบัติงานและ

การใช้งบประมาณในกลุ่มงานวิชาการ 
๒. ร่วมบริหาร ตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณในกลุ่ม

วิชาการ 
๓. รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษาตามตัวชี้วัด 

และรายงานผลการประกันคุณภาพในกลุ่มงานวิชาการ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 งานพัฒนาและนิเทศหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 
1. นายภัคคุณ นามวงค์  หัวหน้างานพัฒนาและนิเทศหลักสูตร 

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
2. นายจรัญ สิทธิราช   หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
3. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
4. นายสมชาย ใหม่พรม  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา 
     หัวหน้ากลุ่มสาระสุขและพลศึกษา 
5. นายอัศฎา สิทธิแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

/ 6. นางสาวพัชรนันทร์... 
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6. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภนิันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 
7. นางสาวอารี ใหม่พรม  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ 
8. นางอ านวยพร วงค์อรินทร์  หัวหน้ากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

มีหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 
๑. จดัท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
๒. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยน าหลักสูตรไปใช้ นิเทศติดตามและประเมินผล

การใช้หลักสูตร 
๓. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรตามนโนบายกระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรส่งเสริมทักษะ 

ชีวิตทักษะอาชีพ) น าหลักสูตรไปใช้ นิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
๔. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนน าหลักสูตรนิเทศติดตามและ 

ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.3 งานการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนเรียนร่วม ประกอบด้วย 
1. นายอัศฎา สิทธิแก้ว  หัวหน้างานการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนเรียนร่วม 
2. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ กรรมการ 
3. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
วางแผนโครงการจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ แนวทางการจัดการและระบบการเรียนรู้ 

ช่วยเหลือดูแลนักเรียนเรียนร่วมทุกประเภทให้เกิดผลการเรียนรู้ ทักษะ เจตคติแก่ผู้เรียนตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา 
2.4 งานพัฒนาห้องสมุด ประกอบด้วย 

1. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภนิันต์ หัวหน้างานพัฒนาห้องสมุด 
3. นางอ านวยพร วงค์อรินทร์  กรรมการ 
2. นางสาวอารี ใหม่พรม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑. วางแผนโครงการและปฏิบัติงานกิจกรรมห้องสมุดและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ

สืบค้นข้อมูลภายในห้องสมุด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
๒. จัดหาหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ที่มีประโยชน์ทางการศึกษาให้เพียงพอต่อการ

เรียนรู้และบริการรับจองยืม-คืนหนังสือลงทะเบียนหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ 
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมรักการอ่าน นิทรรศการเพ่ือเสริมสร้างนิสัยรักการ

อ่านให้กับนักเรียน 
 2.5 งานทะเบียนและวัดผล ประกอบด้วย 

1. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน  หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล 
2. นายภัคคุณ นามวงค์  กรรมการ 
3. นายอัศฎา สิทธิแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 

/ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้... 
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มีหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 

๑. รับผิดชอบวางแผน วางนโยบาย และจัดท าแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินงานทะเบียนและ
วัดผลและการใช้งบประมาณในงานวัดและประเมินผลให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเพียงพอ
ต่อกิจกรรมทะเบียนวัดผล 

๒. จัดท าระเบียบการปฏิบัติงานทะเบียน สถิติ สารสนเทศงานทะเบียน 
๓. ก าหนดแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน และรับสมัครนักเรียนจัดท าทะเบียนประวัติ 

นักเรียนและก าหนดเลขประจ าตัวนักเรียนประจ าปีการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
๔. จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
๕. รายงานผลทะเบียนประวัตินักเรียนรายบุคคลตามระบบDMC และ SchoolMis ให้

ถูกต้อง ครบถ้วนตรง ตามเวลาที่เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
๖. ประมวลผลข้อมูลจ านวนนักเรียน ประวัตินักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ

จ าหนา่ยนักเรียน ให้เป็นจริง ณ เวลาปัจจุบันตามรายภาคการเรียนหรือรายชั้นปี 
๗. รับผิดชอบการจัดท าหลักฐานทางการศึกษา ได้แก่ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  

ปพ.๑, ปพ.๒ และปพ.๓ เพ่ืออนุมัติจบการศึกษา รวมถึงเอกสารส าคัญอ่ืน ๆ ทางการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๘. ก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

๙. จัดให้มีการวัดผลการเรียนทุกช่วงชั้น ประเมินผลเทียบโอนผลการเรียน กิจกรรมซ่อม
เสริม (กรณีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน) และจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของถานศึกษา 

๑๐. พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีและสารสนเทศในการวัดและประเมินผลให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑๑. จัดสนามสอบให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล ในการวัดผลสัมฤทธิ์
นักเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

 2.6 งาน PLC ประกอบด้วย 
  2.6.1 งาน PLC คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย 

1. นายธีรพงษ์ บัวลอยลม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันปง ประธานกรรมการ 
2. นายจรัญ สิทธิราช หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล กรรมการ 
3. นายสมชาย ใหม่พรม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
4. นายภัคคุณ นามวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ กรรมการ 
5. นายอัศฎา สิทธิแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 

  2.6.2 งาน PLC คณะครูโรงเรียนบ้านสันปง 
  กลุ่มท่ี 1 
  1. นางสาวอารี ใหม่พรม  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  2. นางอ านวยพร วงค์อรินทร์  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

/ กลุ่มท่ี 2... 
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  กลุ่มท่ี 2 
  1. นายจรัญ สิทธิราช  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  2. นางอ านวยพร วงค์อรินทร์  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
  กลุ่มท่ี 3 
  1. นายสมชาย ใหม่พรม  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
  2. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
  กลุ่มท่ี 4 
  1. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภภินันต์ ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  2. นายอัศฎา สิทธิแก้ว  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
  กลุ่มท่ี 5 
  1. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  2. นายภัคคุณ นามวงค์  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

มีหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 
  จัดท ำโครงกำร/กิจกรรม กำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 
 3. คณะกรรมกำรกลุ่มงำนแผนงำนและงบประมำณ ประกอบด้วย 
  1. นายอัศฎา สิทธิแก้ว  ประธานกรรมการ 
  2. นายจรัญ สิทธิราช  กรรมการ 
  3. นายภัคคุณ นามวงค์  กรรมการ 
  4. นายสมชาย ใหม่พรม  กรรมการ 
  5. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน  กรรมการ 
  6. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์ กรรมการ 
  7. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ กรรมการ 
  8. นางสาวอารี ใหม่พรม  กรรมการ 
  9. นางอ านวยพร วงค์อรินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ดังนี้ 
  ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบ ให้การบริหารงานวางแผนและพัฒนาต่าง ๆ ด าเนินไปด้วย 

ความเรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
  - งานวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
  - งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
  - งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
  - งานจัดการการบริหารและพัฒนาองค์การ 
  - งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  - งานจัดการระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 

3.1 งานการเงินและบัญชี ประกอบด้วย 
 1. นายจรัญ สิทธิราช เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 
 2. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน เจ้าหน้าทีบ่ัญชี 

/ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้... 
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 มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน–การจ่ายเงินของโรงเรียนทุกประเภทให้เป็นไปตามระเบียบ
ทีก่ระทรวงการคลังก าหนด ทั้งการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 

๒. ท าหลักฐานการเบิก-จา่ยเงินทุกรายการ ขอเบิกเงินจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
หลังจากท่ีได้รับอนุมัติเงิน 

3. จัดท ารายการตามก าหนดในคู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย 
3.1.1 งานตรวจสอบบัญชีโรงเรียน ประกอบด้วย 
 1. นายภัคคุณ นามวงค์  หัวหน้างานตรวจสอบบัญชีโรงเรียน 
 2. นายสมชาย ใหม่พรม  กรรมการ 
 3. นางอ านวยพร วงค์อรินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ตรวจสอบการรับ - จ่ าย เงินของโรง เรี ยนทุกประเภทให้ เป็น ไปตามระ เบี ยบ
กระทรวงการคลังก าหนด ทั้งการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 

 3.2 งานพัสดุ ประกอบด้วย  
  1. นายสมชาย ใหม่พรม  หัวหน้างานพัสดุ 
  2. นายอัศฎา สทธิแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนา้ทีด่ังต่อไปนี้ 
  1. จัดท าแผนการจัดหาพัสดุโดยท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ก าหนดรายละเอียดพัสดุที่เลือก

ปริมาณ ราคา คุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการ และระยะเวลาที่ต้องการ ใช้พัสดุ 
 2.  เตรียมระบบข้อมูลสารสนเทศ ประกวดราคา , สอบราคา, ตกลงราคาเพ่ือการจัดหา
พัสดุ จัดท าบัญชีผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ส าหรับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การลงข้อมูลระบบ 
EGP รวมทั้งการประเมินผลผู้ขายและผู้รับจ้าง 

  3. จัดหาพัสดุ ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการและค าสั่งของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  4. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีพัสดุไม่ว่าจะได้มาด้วยการจัดหาหรือการบริจาค 
5. ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และให้มีการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพ หรือไม่ใช่

ราชการอีกต่อไป 
6. พัสดุที่เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้มาด้วยเงินงบประมาณให้ด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็น

ราชพัสดุ  
 3.3 งานประกันคุณภาพ ประกอบด้วย  
  1. นางสาววัณณิตาร์กองหิน  หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
  2. นายจรัญ สิทธิราช  กรรมการ 
  3. นายภัคคุณ นามวงค์  กรรมการ 
  4. นายสมชาย ใหม่พรม  กรรมการ 
  5. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์ กรรมการ 
  6. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ กรรมการ 

/ 7. นางสาวอารี... 
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  7. นางสาวอารี ใหม่พรม  กรรมการ 
  8. นางอ านวยพร วงค์อรินทร์  กรรมการ 
  9. นายอัศฎา สทธิแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ 

จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพ 
  2. วางแผนด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

 4. คณะกรรมกำรกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ประกอบด้วย 
  1. นายสมชาย ใหม่พรม  ประธานกรรมการ 
  2. นายภัคคุณ นามวงค์  กรรมการ 
  3. นายจรัญ สิทธิราช  กรรมการ 
  4. นางอ านวยพร วงค์อรินทร์  กรรมการ 
  5. นายอัศฎา สิทธิแก้ว  กรรมการ 
  6. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน  กรรมการ 
  7. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ กรรมการ 
  8. นางสาวอารี ใหม่พรม  กรรมการ 
  9. นายสมทรัพย์ สิทธิแก้ว  กรรมการ 
  10. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์ กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. รับผิดชอบวางแผน วางนโยบาย กลยุทธ์กลุ่มงานบริหารทั่วไปและจัดท าแผนปฏิบัติ

งานและการใช้งบประมาณในกลุ่มงานบริหาทั่วไป 
  ๒. บริหารจัดการด าเนินการ นิ เทศติดตาม งานธุรการ งานอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม งานอนามัยและโภชนาการ งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์  งานใน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

 4.1 งานธุรการ ประกอบด้วย  
  1. นายสมชาย ใหม่พรม  หัวหน้างานธุรการ 
  2. นายจรัญ สิทธิราช  กรรมการ 
  3. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนา้ทีดั่งต่อไปนี้ 
  ๑. ศึกษาวิเคราะห์ระบบงานธุรการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมรวบรวมเป็น

หมวดหมู่ 
  ๒. วางแผนออกแบบงานธุรการ โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ๓. จัดระบบงานสารบรรณของโรงเรียนให้เป็นระบบระเบียบ ค้นหาง่าย  

/ 4. ท าหน้าที่... 
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  ๔. ท าหน้าที่สารบรรณกลางของโรงเรียน-ส่งหนังสือจากหน่วยงานทั้งภายในและรับ

หนังสือจากภายนอกหน่วยงาน 
  ๕. ติดตามงานธุรการของกลุ่มงาน ให้เป็นไปตามระบบ มีการประเมินผล การปรับปรุง

งานอยู่เสมอเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  
 4.2 งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 
  1. นายสมชาย ใหม่พรม  หัวหน้างานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
  2. นายสมทรัพย์ สิทธิแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. วางแผน บริหารจัดการอาคารสถานที่พ้ืนที่และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  
๒. บ ารุง ดูแลพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีสภาพที่สวยงาม จัด

บรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความสวยงาม ปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อ านวย
ความสะดวก มีความปลอดภัย สวยงาม 

๓. ก าหนดเขตพ้ืนที่ให้นักเรียนดูแลรักษาร่วมกัน พร้อมประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 
รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการทราบ 

๔. ก ากับดูแล มอบหมายหน้าที่การรักษาเวรยามของโรงเรียนและรายงานผลการ 
ปฏิบัติงานให้ผู้อ านวยการทราบเป็นประจ า 

5. ก ากับติดตามดูแลประเมินผลก าหนดมาตรฐานและตัวชี้ วัดการปฏิบัติ งาน
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียน 

6. ติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน ให้บริการอาคารสถานที่แก่ชุมชน 
และหน่วยงานที่มาขอใช้บริการ 
4.3 งานอนามัยและโภชนาการ ประกอบด้วย 
 1. นางอ านวยพร วงค์อรินทร์  หัวหน้างานอนามัยและโภชนาการ 
 2. นางสาวอารี ใหม่พรม  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 

1. ก ากับดูแลการพยาบาลของนักเรียน จัดให้มีระบบข้อมูลด้านสุขภาพที่จ าเป็นทุกด้าน 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนงานพยาบาลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดหายา อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและดูแลห้องพยาบาล มีการควบคุมการให้บริการแก่
นักเรียนและบุคลากรในการใช้บริการ ห้องพยาบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและการ
พยาบาล สุขภาพให้แก่นักเรียน 

4. จัดท าเอกสาร ค าสั่ง และเอกสารอื่น ๆ ตามนโยบายของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
5. ก ากับ ติดตามดูแลให้มีการจัดตั้งและด าเนินการ กิจกรรม อย.น้อยของโรงเรียน 
6. ดูแลระบบโภชนาการในโรงเรียน ให้เป็นไปตามระบบ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
7. ก ากับ ติดตาม ดูแล ระบบการด าเนินงานในโรงอาหารของโรงเรียน ควบคุมดูแลการ

ให้บริการอาหาร และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคของนักเรียน 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

/ 4.4 งานประชาสัมพันธ์... 
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4.4 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย 
 1. นายอัศฎา สิทธิแก้ว  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
 2. นายจรัญ สิทธิราช  กรรมการ 
 3. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. วางแผนการประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนทุกด้านให้ชุมชนและหน่วยงานอื่นทราบ  
2. เผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนผ่านสื่อไม่ว่าจะเป็นจดหมายข่าว วารสาร ป้ายนิเทศและ 

เว็บไซต์ของโรงเรียน 
3. สรุปประเมินผลการด าเนินงานเก็บข้อมูลสารสนเทศผลงานดีเด่นของโรงเรียนจัดห้อง

เกียรติยศให้เป็นระบบ 
4. จัดท าป้ายนิเทศของโรงเรียนตามวาระและโอกาส 

 4.5 งานกิจการและพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
 1. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์ หัวหน้างานกิจการและพัฒนาผู้เรียน 
 2. นายภัคคุณ นามวงค์  กรรมการ 
 3. นายจรัญ สิทธิราช  กรรมการ 
 4. นางอ านวยพร วงค์อรินทร์  กรรมการ 
 5. นายอัศฎา สิทธิแก้ว  กรรมการ 
 6. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน  กรรมการ 
 7. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ กรรมการ 
 8. นางสาวอารี ใหม่พรม  กรรมการ 
 9. นายสมชาย ใหม่พรม  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญโดยให้ทุกคน
ในโรงเรียนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานทุนการศึกษา  

๒. จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานทุนการศึกษา
ของโรงเรียนให้ชัดเจน 

๓. วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยด าเนินการร่วมกับครูที่ปรึกษาและงาน
ส่วนรวมและพัฒนานักเรียนโดยแยกนักเรียนเป็นกลุ่ม ตามกลุ่มปกติ กลุ่มพิเศษ กลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มที่ต้องแก้ไขด่วน 

๔. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องจิตวิทยาและการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียน 
6. ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
7. ประสานงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ 

และเอกชน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
8. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบพร้อมกับการประเมินและน าเสนอ  

/ ผลงานต่อสาธารณชน... 
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ผลงานต่อสาธารณชน 

 4.5.1 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย 
  1. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์ หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2. นายสมชาย ใหม่พรม  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการคัด
กรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อยาเสพติด 

๒. จัดท าข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นระบบ ตรวจสอบง่าย 
๓. ประสานหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง อาทิ โรงพยาบาล สถานีต ารวจ หรือหน่วยงาน

อ่ืน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดให้แก่นักเรียน บุคลากรและผู้ที่สนใจ 
5. จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดตามวาระโอกาส 

4.5.2 งานส่งเสริมประชาธิปไตย ประกอบด้วย 
  1. นายสมชาย ใหม่พรม  หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย 
  2. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. วางแผนงาน โครงการและด าเนินกิจกรรมปลูกฝังเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่พึงประสงค์ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในวัน
ส าคัญต่าง ๆ 

2. ด าเนินกิจกรรมอบรมค่าย คุณธรรมและจัดกิจกรรมในคาบจริยธรรม ให้แก่นักเรียน 
มุ่งเน้นความมีวินัยรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ประหยัด กตัญญู ขยัน 
อดทน ช่วยเหลือผู้อื่น 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนานอกโรงเรียน 

4. ส่งเสริมสนับสนุน ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีความประพฤติเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน  

5. ด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน 
 4.6 งานหัวหน้าช่วงชั้นและครูที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
 4.6.1 งานหัวหน้าช่วงชั้น 
  1. นายจรัญ สิทธิราช  หัวหน้าช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
  2. นายสมชาย ใหม่พรม  หัวหน้าช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
  3. นายภัคคุณ นามวงค์  หัวหน้าช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 – 3 

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
อธิบายความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน ระบบการศึกษาและการประเมินผลระดับ

ต่าง ๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียนให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองทราบ 

/ 4.6.2 งานครูประจ าชั้น... 
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 4.6.2 งานครูประจ าชั้น 
  1. นางสาวอารี ใหม่พรม  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  2. นางอ านวยพร วงค์อรินทร์  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
  3. นายจรัญ สิทธิราช  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
  4. นายสมชาย ใหม่พรม  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
  5. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
  6. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์ ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  7. นายอัศฎา สิทธิแก้ว  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
  8. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  9. นายภัคคุณ นามวงค์  ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑. จัดท าระเบียนผลการเรียนเสนออนุมัติผลการเรียนเมื่อได้รับผลการประเมินจากฝ่าย

วิชาการและแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบตามวันเวลาที่โรงเรียนก าหนด 
๒. อธิบายความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน ระบบการศึกษาและการประเมินผล

ระดับต่าง ๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับนักเรียนให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองทราบ 

๓. อธิบายและชี้แจงให้นักเรียนทราบและเข้าใจตั้งแต่ต้นปีการศึกษาว่าวิชาที่ต้องเรียนมี
รายละเอียดอย่างไรเพื่อการวางแผนในอนาคต 

๔. รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียน ศึกษาเก็บข้อมูลรายบุคคลในชั้นเรียน เพ่ือเป็น
ข้อมูล พ้ืนฐานในการให้ค าปรึกษาและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๕. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับแผนการเรียนและให้ความเห็นชอบในการสอบและแก้ไขผลการ
เรียน  

๖. ปรึกษาแนะน าช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการเรียนความประพฤติเพ่ือให้นักเรียนอยู่ใน
ระเบียบวินัย 

๗. จัดท าระบบช่องทางและประสานงาน แจ้งข่าวสารแก่ผู้ปกครองเพ่ือทราบข้อมูล
เกี่ยวกับนักเรียน รวมทั้งรายงานความประพฤติผลการเรียนและปัญหาของนักเรียนให้
ผู้ปกครองทราบเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา 

๘. พบนักเรียนในความดูแลอย่างสม่ าเสมอ จัดกิจกรรมในคาบแนะแนวให้เกิดประโยชน์ 
๙. ประสานงานขอความช่วยเหลือจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน งานระดมทรัพยากร งานส่งเสริมความเป็นเลิศ และฝ่ายกิจการนักเรียน  
๑๐. จัดท าเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
๑๑. ลงข้อมูลในโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 4.7 งานเวรประจ าวัน ประกอบด้วย 
1. นายสมชาย ใหม่พรม  ครูเวรประจ าวันจันทร์ 
2. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ ครูเวรประจ าวันจันทร์ 
3. นางอ านวยพร วงค์อรินทร์  ครูเวรประจ าวันอังคาร 

/ 4. นายอัศฎา... 
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4. นายอัศฎา สิทธิแก้ว  ครูเวรประจ าวันอังคาร 
5. นายจรัญ สิทธิราช  ครูเวรประจ าวันพุธ 
6. นายภัคคุณ นามวงค์  ครูเวรประจ าวันพฤหัสบดี 
7. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน  ครูเวรประจ าวันพฤหัสบดี 
8. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภนิันต์  ครูเวรประจ าวันศุกร์ 
9. นางสาวอารี ใหม่พรม  ครูเวรประจ าวันศุกร์  

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑. ให้มาปฏิบัติหน้าที่เวร ตั้งแต่เวลา ๐7.๓๐ น. จนถึงเวลาที่นักเรียนกลับบ้านจนหมด 
2. กิจกรรมหน้าเสาธงภาคเช้า ให้การอบรม และให้ค าแนะน าแก่นักเรียนตามสมควร 

ส่วนภาคเย็น ให้พบปะนักเรียน หรือ จัดกิจกรรมเสริม หรือ แจ้งเรื่องจากทางโรงเรียนตาม
สมควร   

3.  ให้ปฏิบัติหน้าที่เวรระหว่างเวลาพักกลางวัน หรือ เวลาว่าง โดยสอดส่อง ตรวจตรา
บริเวณอาคารเรียนและจุดลับตาในบริเวณโรงเรียน เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยปลอดภัย 
4.8 งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 4.8.1 ลูกเสือส ารอง ประกอบด้วย 
 1. นายจรัญ สิทธิราช  SS.W.B  ประธานกรรมการ 
 2. นางอ านวยพร วงค์อรินทร์  B.T.C.  กรรมการ 
 3. นางสาวอารี ใหม่พรม  B.T.C.  กรรมการและเลขานุการ 
 4.8.2 ลูกเสือสามัญ ประกอบด้วย 
 1. นายสมชาย ใหม่พรม  SS.W.B  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์   กรรมการ 
 3. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์ SS.W.B  กรรมการและเลขานุการ 
 4.8.3 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบด้วย 
 1. นายภัคคุณ นามวงค์  SS.W.B. ประธานกรรมการ 
 2. นายอัศฎา สิทธิแก้ว    กรรมการ 
 3. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน  B.T.C.   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 
 จัดท ำและด ำเนินกำรกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีประจ าปีการศึกษา 2562 

 4.9 งานโครงการพิเศษ ประกอบด้วย 
 1. นายสมชาย ใหม่พรม  หัวหน้างานโครงการพิเศษ 

 2. นายภัคคุณ นามวงค์  กรรมการ 
3. นายจรัญ สิทธิราช   กรรมการ 
4. นางอ านวยพร วงค์อรินทร์  กรรมการ 
5. นายอัศฎา สิทธิแก้ว  กรรมการ 
6. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน  กรรมการ 
7. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ กรรมการ 

/ 8. นางสาวอารี... 
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8. นางสาวอารี ใหม่พรม  กรรมการ 
9. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าทีดั่งต่อไปนี้ 
ให้ค าปรึกษา ดูแล ก ากับติดตามงานในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง งานโครงการประชารัฐ  

และโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
4.9.1 งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. นายสมชาย ใหม่พรม  หัวหน้างานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. นายภัคคุณ นามวงค์  กรรมการ 
3. นายจรัญ สิทธิราช   กรรมการ 
4. นางอ านวยพร วงค์อรินทร์  กรรมการ 
5. นายอัศฎา สิทธิแก้ว  กรรมการ 
6. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน  กรรมการ 
7. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ กรรมการ 
8. นางสาวอารี ใหม่พรม  กรรมการ 
9. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์ กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมฐานการเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
ฐานที่ 1 การเลี้ยงปลาสวยงาม 

นางสาวอารี ใหม่พรม 
ฐานที่ 2 การเพาะปลูกพืชสวนครัว 

นางอ านวยพร วงค์อรินทร์ 
ฐานที่ 3 การปลูกพืชไม้ผล 

นายจรัญ สิทธิราช 
ฐานที่ 4 กิจกรรมปศุสัตว์และเกษตรแปลงใหญ่ 

นายสมชาย ใหม่พรม 
ฐานที่ 5 กิจกรรมการเพาะปลูกพืชไม้ประดับ 

นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ 
 ฐานที่ 6 กิจกรรมเลี้ยงกบ 
  นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์ 
 ฐานที่ 7 เกษตรแนวใหม่ 
  นายอัศฎา สิทธิแก้ว 
 ฐานที่ 8 สหกรณ์โรงเรียนและการท าไข่เค็ม 
  นางสาววัณณิตาร์ กองหิน 
 ฐานที่ 9 ท าเองได้ By ครูวิทย ์
  นายภัคคุณ นามวงค์ 

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑. รวบรวมและจัดท าองค์ความรู้ฐานการเรียนรู้เสนอเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความ 

/ เหมาะสม... 



14 
เหมาะสม 
๒. จัดท าแผนงาน โครงการพัฒนากิจกรรมฐาน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการฐานการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนเป็นกรรมการด าเนินงาน ก าหนด

หน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 
4 จัดท าเอกสารข้อมูลฐานให้เป็นปัจจุบันและจัดท าสรุป หรือรายงานต่อผู้บริหารภาคเรียน

ละ ๑ ครั้ง 
 4.9.2 งานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ประกอบด้วย 
  1. นายภัคคุณ นามวงค์  หัวหน้าโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
  2. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์ กรรมการ 
  3. นายอัศฎา สิทธิแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
 กิจกรรมประจ าฐานการเรียนรู้โรงเรียนประชารัฐ 
 ฐานที่ 1 อิฐบล็อก 
  นายภัคคุณ นามวงค์ 
 ฐานที่ 2 บาเบอร์น้อย จิตอาสา 
  นายอัศฎา สิทธิแก้ว 
 มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. รวบรวมและจัดท าองค์ความรู้ฐานการเรียนรู้เสนอเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม 

๒. จัดท าแผนงาน โครงการพัฒนากิจกรรมฐาน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการฐานการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนเป็นกรรมการด าเนินงาน ก าหนด

หน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 
4 จัดท าเอกสารข้อมูลฐานให้เป็นปัจจุบันและจัดท าสรุป หรือรายงานต่อผู้บริหารภาคเรียน

ละ ๑ ครั้ง 
4.9.3 งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 1. นายสมชาย ใหม่พรม  หัวหน้างานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

 2. นายภัคคุณ นามวงค์  กรรมการ 
3. นายจรัญ สิทธิราช   กรรมการ 
4. นางอ านวยพร วงค์อรินทร์  กรรมการ 
5. นายอัศฎา สิทธิแก้ว  กรรมการ 
6. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน  กรรมการ 
7. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ กรรมการ 
8. นางสาวอารี ใหม่พรม  กรรมการ 
9. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์ กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมฐานการเรียนรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
ฐานที่ 1 ออมไว้ไม่ขัดสน 

นางสาวอารี ใหม่พรม 
/ ฐานที่ 2 ยิ้มสวย... 
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ฐานที่ 2 ยิ้มสวย ฟันใส 

นางอ านวยพร วงค์อรินทร์ 
ฐานที่ 3 มีนัย ใส่ใจระเบียบ 

นายจรัญ สิทธิราช 
ฐานที่ 4 ศีลธรรมน าใจ 

นายสมชาย ใหม่พรม 
ฐานที่ 5 ยิ้มสวย มารยาทดี 

นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ 
 ฐานที่ 6 รองเท้าสวยด้วยมือเรา 
  นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์ 

ฐานที่ 7 สี่ “ศูนย”์ 
  นายอัศฎา สิทธิแก้ว 
 ฐานที่ 8 ประหยัดทรัพยากร 
  นางสาววัณณิตาร์ กองหิน 
 ฐานที่ 9 รวมพลังจิตอาสา 
  นายภัคคุณ นามวงค์ 

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑. รวบรวมและจัดท าองค์ความรู้ฐานการเรียนรู้เสนอเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ  

  ๒. จัดท าแผนงาน โครงการพัฒนากิจกรรมฐาน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการฐานการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนเป็นกรรมการด าเนินงาน ก าหนด

หน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 
4 จัดท าเอกสารข้อมูลฐานให้เป็นปัจจุบันและจัดท าสรุป หรือรายงานต่อผู้บริหารภาค

เรียนละ ๑ ครั้ง 
 4.9.4 งานสหกรณ์โรงเรียน 

 1. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน  หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน 
 2. นายภัคคุณ นามวงค์  กรรมการ 

3. นายจรัญ สิทธิราช   กรรมการ 
4. นางอ านวยพร วงค์อรินทร์  กรรมการ 
5. นางสาวอารี ใหม่พรม  กรรมการ 
6. นายสมชาย ใหม่พรม  กรรมการ 
7. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ กรรมการ 
8. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภนิันต์ กรรมการ 

  9. นายอัศฎา สิทธิแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   1. จัดท าแผนงานโครงการของงานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
     2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์  

/ 3. ส ารวจข้อมูล... 
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     3. ส ารวจข้อมูลความต้องการสินค้า และการใช้บริการสหกรณ์โรงเรียนจากผู้ใช้บริการ 
     4. จ าหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด 
    5. ควบคุมดูแลและก ากับติดตามการด าเนินงานของสหกรณ์ร้านค้าให้เป็นไปตามระเบียบ 
 5. คณะกรรมกำรกลุ่มงำนบุคคล ประกอบด้วย  
  1. นายจรัญ สิทธิราช  ประธานกรรมการ 
  2. นายภัคคุณ นามวงค์  กรรมการ 
  3. นายสมชาย ใหม่พรม  กรรมการ 
  4. นายอัศฎา สิทธิแก้ว  กรรมการ 
  5. นางสาวอารี ใหม่พรม  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ดังนี้ 
  1. ด าเนินการฝ่ายงานบริหารบุคคล และปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกลุ่มงานต่างๆ 

2. สรุปประเมิน รายงานผลงานครูที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล และเกี่ยวข้อง
เสนอผู้อ านวยการสถานสถานศึกษา 

  3. ก ากับ ดูแลการวางแผน ประสานงาน นิเทศ การปฏิบัติงาน 
   - การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
   - งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   - งานขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยาฐานะข้าราชการครู 
   - งานแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   - งานวินัยลา การรักษาวินัย 
   - งานการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
   - งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   - งานทะเบียนประวัติ 
   - งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   - งานขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   - งานออกจากราชการ 
  4. สรุปประเมิน รายงาน ผลการปฏิบัติงานบุคลากรในงานบริหารงานบุคคล 
  5. ด าเนินการอ่ืน ๆ ด้านบุคลากรที่เก่ียวข้องกับราชการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   27  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2562  เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่   27  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2562 
 

                     
     (ลงชื่อ)  
                 ( นายธีรพงษ์ บัวลอยลม ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันปง 
 


