
 
คํานํา 

 
                พรรณนาขอบข่ายการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา จัดทําขึ้น                        
เพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินงานที่ไปในทิศทางเดียวกันของกลุ่มบริหารทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อ        
การประสานงานในด้านต่าง ๆ ที่รับผิดชอบภายในกลุ่มบรหิารทั่วไป  โดยติดต่อประสานงานกับผู้บริหาร 
ครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน สังคม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ    
การดําเนินงานในการจัดทําพรรณนาขอบข่ายการบริหารงานกลุ่มบริหารทัว่ไป ในครั้งน้ี ได้รับความอนุเคราะห์ 
จาก ท่านผู้อํานวยการ สุวนิชย์  ณิชย์คําหาญ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา หัวหน้ากลุ่มบริหาร                         
คณะครูบุคลากรภายในกลุ่มบริหารทั่วไป  และคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ทุกท่านที่กรณุาให้
คําปรึกษา แนะนํา และทําให้การจัดทําพรรณนาขอบข่ายการบริหารงานกลุ่มบริหารทัว่ไปจนสําเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
                                                                                             ทวีศักด์ิ  พงศ์ด้วง 
               และคณะผู้ดําเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
               โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
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โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
****************** 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา มุ่งมั่นจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยใช้นวัตกรรมนําพา สู่มาตรฐานสากล น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มคีุณธรรม จริยธรรม รักษาความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม น้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดํารงชีวิต 

2. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้นวัตกรรม                          
ในการขับเคลือ่น 

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มศีักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้นวัตกรรม                 

ในการจัดการเรียนการสอนแบบครูมืออาชีพ 
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล เป็นคนดี มีปัญญา พ่ึงพาตนเองได้ 

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม บนพ้ืนฐานความเป็นไทย น้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การดํารงชีวิต 

2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้นวัตกรรม                          
ในการขับเคลือ่น 

3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ตอบสนองความถนัด 
ความสามารถ และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 

4. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ
จัดการเรียนการสอนแบบครูมืออาชีพ 

5. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพ 
กลยุทธ์ 

1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน 
2. พัฒนาระบบการบริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3. พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษา 
4. พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาความสามารถพิเศษให้กับครู และผูเ้รียน 
6. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมิน 
7. พัฒนาการประชาสัมพันธ์  
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การบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

****************** 
วิสัยทัศน์ 
 กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา มุ่งมั่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมภายใน                
อย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้นวัตกรรมการบริหารงาน นําพาสู่โรงเรียน น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน  
พันธกิจ 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนสังคม 
อย่างมีคุณภาพ 

2. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนสังคม 
อย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
1. กลุ่มบริหารทั่วไป พัฒนาแหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2. กลุ่มบริหารทั่วไป พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนสังคม มสี่วนรว่มในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 

   พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป  คือ นายทวีศกัด์ิ  พงศ์ด้วง   ตําแหน่ง คร ู

 รองหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป   คือ นางสุภาพร  ถิ่นชีลอง   ตําแหน่ง ครู 
 4. คณะกรรมการกลุ่มบริหารท่ัวไป  มีหน้าที่ให้คําปรึกษา แนะนํา อํานวยความสะดวกใน   
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารทัว่ไป วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ของโรงเรียน และประสานงานกับกลุ่มงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
       1. นายทวีศักด์ิ  พงศ์ด้วง  ครู             ประธานกรรมการ 
     2. นางสุภาพร   ถิ่นชีลอง  ครู      รองประธานกรรมการ 
                3. นายวุฒิพงษ์  ไชยแสง    ครู           กรรมการ 
                4. นายทวีศักด์ิ  เหล่าฤทธ์ิ   ครู           กรรมการ 
     5. นางสาวปัทมาพร  บํารุงภักด์ิ      ครู           กรรมการ 
     6. นายสายัณห์  จ่าทัน  ครู         กรรมการ 
     7. นางสาวนรินทิพย์  หวะสุวรรณ์ ครู         กรรมการ 
     8. นายศรไกร  หินนอก   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ     กรรมการ 
     9. นายวันเฉลิม  หารสูงเนิน  วิทยากรท้องถิ่น     กรรมการ   
     10. นายอนุสรณ์  พิทักษพ์ล  ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
     11. นางนิตยา   แพงคําดี  ครู            กรรมการและเลขานุการ 
     12. นางสาวศศิธร  แก้ววิไล   ครูอัตราจ้าง           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.1 งานอาคารสถานท่ี  มีหน้าที่จัดหา จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการทําความสะอาด       
ดูแลการจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้องบริการ อาคารประกอบ                            
ให้มีความร่มรืน่ สะอาด สวยงาม เป็นสัดส่วน และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
     1. นายวุฒิพงษ์   ไชยแสง  ครู    หัวหน้า  
     2. นายทวีศักด์ิ  เหล่าฤทธ์ิ  ครู    ผู้ช่วย 
 คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบร้อย ประจําหอประชุมใหญ่   ประกอบด้วย 
    1.   นายทวีศักด์ิ  เหล่าฤทธ์ิ  ครู            
 คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบร้อย ประจําอาคารหม่ืนแผ้ว (อาคาร 1)  ประกอบด้วย 

1. นางสาวปัทมาพร  บํารุงภักด์ิ  ครู     
  คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบร้อย ประจําอาคารคชสาร (อาคาร 2)  ประกอบด้วย 

1. นางนิตยา   แพงคําดี.    ครู     
  คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบร้อย ประจําอาคารกาญจนาภิเษก (อาคาร 3) ประกอบด้วย 

1. นางจันทร์นิภา  แสนสุโพธ์ิ ครู     
 คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบร้อย ประจําอาคารการงานอาชีพ และอาคารรวมน้ําใจ  
ประกอบด้วย 
    1.   นางสุภาพร  ถิ่นชีลอง  ครู  
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 คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบร้อย ประจําอาคารดนตรี  ประกอบด้วย 
    1. นายวันเฉลิม   หารสูงเนิน วิทยากรท้องถิ่น 
     2. นายอนุสรณ์  พิทักษ์พล             ครูอัตราจ้าง     
    3. นายศรไกร  หินนอก              พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   
 4.2 งานโสตทัศนศึกษา   มีหน้าที่ให้บริการ ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้และ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้โสตทัศนูปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
  1. นายอนุสรณ์  พิทักษ์พล  ครูอัตราจ้าง    หัวหน้า 
  2. นายศรไกร  หินนอก   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   ผู้ช่วย 
 4.3 งานห้องสมุด   มีหน้าที่จัดหา ซ่อมแซม ดูแลรักษา จัดบริการหนังสือประกอบ               
การเรียนการสอน  จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ใหบั้งเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ  และงานอ่ืน ๆ              
ที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
   1. นางนิตยา  แพงคําดี  ครู              หัวหน้า 
 4.4 งานอนามัยโรงเรียน   มีหน้าที่จัดบริการการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น  จัดกิจกรรมส่งเสริม      
ด้านสุขภาพอนามัย  จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนต่อต้านโรคเอดส์ในโรงเรียน และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รบั  
มอบหมาย  ประกอบด้วย 
   1. นางสาวศศิธร  แก้ววิไล  ครูอัตราจ้าง   หัวหน้า 
 4.5 งานโภชนาการ   มีหน้าที่ควบคุม ดูแล เก่ียวกับความสะอาดโรงอาหารของแม่ค้า                  
การให้บริการอาหารแก่นักเรียนของแม่ค้า  จัดกิจกรรมสง่เสริมด้านโภชนาการ และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ         
มอบหมาย   ประกอบด้วย 
  1. นางสุภาพร   ถิ่นชีลอง  ครู    หัวหน้า 
 4.6  งานสหกรณ์ร้านค้า  มีหน้าที่ควบคุม ดูแลการจําหน่ายสินค้าของผู้ดําเนินการจัดจําหน่าย
สินค้าในร้านสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน เพ่ือให้บริการในราคายุติธรรม และดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  และ
งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
  1. นางสุภาพร  ถิ่นชีลอง  ครู    หัวหน้า 
 4.7 งานธนาคารโรงเรียน  มีหน้าที่กํากับ ควบคุม ดูแล และดําเนินงานกิจกรรมของ               
ธนาคารโรงเรียน การรับฝากเงิน การถอนเงิน ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิและโปร่งใส ติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ธนาคาร ธกส. เพ่ือให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
  1. นางสาวนรินทิพย์  หวะสวุรรณ์  ครู  ผู้จัดการธนาคาร 
  2. นายสายัณห์  จ่าทัน   ครู   ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร 
 4.8 งานโรงเรียนกับชุมชน   มีหน้าที่วางแผนการดําเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง       
โรงเรียนกับชุมชน  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน  เพ่ือการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
   1. นางสาวปัทมาพร  บํารุงภักด์ิ  ครู   หัวหน้า 
   2. นายทวีศักด์ิ  เหล่าฤทธ์ิ   คร ู    ผู้ช่วย 
   3. นายวุฒิพงษ์  ไชยแสง   ครู   ผู้ช่วย 
   4. นายวันเฉลมิ  หารสูงเนิน  วิทยากรท้องถิ่น  ผู้ช่วย 
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 4.9 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน 
และดําเนินการในด้านต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
  1. นางนิตยา  แพงคําดี  ครู    หัวหน้า 
 4.10 งานประสานแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน มีหน้าที่ติดต่อ ประสานงานในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ใหค้ําแนะนําเก่ียวกับการใช้บริการแหล่งเรยีนรู้นอกโรงเรียน ตลอดจน            
การจัดทําข้อมูลแหล่งเรียนรูน้อกโรงเรียน  และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
   1. นางนิตยา  แพงคําดี  ครู    หัวหน้า   
 4.11 งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  มีหน้าที่ติดต่อ ประสานงานในส่วนที่เก่ียวข้อง          
กับการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และงานอ่ืน ๆ ที่ได้           
รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
  1. นายสุวนิชย์  ณิชย์คําหาญ ผู้อํานวยการโรงเรียน          ประธานกรรมการ 
  2. นายศุภชัย  ถิ่นชีลอง  ครู             รองประธานกรรมการ 
  3. นายสามารถ  ขามจัตุรสั ครู      กรรมการ 
  4. นางสาวสุภาพ  ประดิษฐค์่าย ครู      กรรมการ 
  5. นายนิวัฒน์  ขวัญบุญจันทร์ ครู      กรรมการ 
  6. นางสาวอัจฉรา  แซ่ป่ึง  ครู      กรรมการ 
  7. นายทวีศักด์ิ  พงศ์ด้วง  ครู         กรรมการและเลขานุการ 
 4.12 งานส่งเสริมสนับสนุนด้านวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารท่ัวไป            
มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารท่ัวไป ประสานงานในส่วนงานที่
เก่ียวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
   1. นายสุวนิชย์  ณิชย์คําหาญ ผู้อํานวยการโรงเรียน          ประธานกรรมการ 
  2. นายศุภชัย  ถิ่นชีลอง  ครู            รองประธานกรรมการ 
          3. นายสามารถ  ขามจัตุรัส  คร ู  กรรมการ 
  4. นางสาวสุภาพ  ประดิษฐค์่าย ครู    กรรมการ 
  5. นายนิวัฒน์  ขวัญบุญจันทร์ ครู    กรรมการ 
  6. นายทวีศักด์ิ  พงศ์ด้วง  ครู         กรรมการและเลขานุการ 
 4.13 งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศ (เว็บไซต์)  มหีน้าที่ติดต่อประสานงาน
การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล  จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนด้านต่าง ๆ  และดูแลควบคุมระบบ
อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ของโรงเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วย 
  1. นายสายัณห์  จ่าทัน       คร ู             หัวหน้า 
  2. นางสาวกัญญรัตน์  ร่วมกระโทก      คร ู    ผู้ช่วย   
   3. นางสาวณัฐธิดา  วงศ์สุรศิลป์      คร ู                       ผู้ช่วย 
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 4.14 งานประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่จัดทาํสื่อการประชาสัมพันธ์  ในรูปแบบเสียงตามสาย                 
แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ หรืออินเตอร์เน็ต ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน และรับผิดชอบในการข้ึนป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย   
ประกอบด้วย 
  1. นายสายัณห์  จ่าทัน   ครู   หัวหน้า 
  2. นายศรไกร  หินนอก              พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ผู้ช่วย 
 4.15 งานพสัดุกลุ่มบริหารท่ัวไป มีหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน การจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์      
ในงานต่าง ๆ ของกลุ่มงาน และกํากับ ควบคุม ดูแลการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานต่าง ๆ ของกลุ่มงานให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ตลอดทั้งดูแลการบริการสวัสดิการภายในกลุ่มบริหารงานทั่วไป และงานอ่ืน ๆ ทีไ่ด้รับ
มอบหมาย ประกอบด้วย 
  1. นางสุภาพร  ถิ่นชีลอง   ครู   หัวหน้า 
 4.16 งานสํานักงานบริหารท่ัวไป  มีหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยภายใน     
กลุ่มบริหารทั่วไป จัดทํา เก็บรักษา โต้ตอบ หนังสือราชการทั้งภายในหน่วยงานเดียวกันและนอกหน่วยงาน  
จัดทําแบบบันทึกเอกสารต่าง ๆ  จัดทําพรรณนางานกลุ่มบริหารทั่วไป และประเมินผลงานในกลุ่มงาน                           
เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึ้น  และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
   1. นายทวีศักด์ิ  พงศ์ด้วง   ครู   หัวหน้า 
   2. นางสุภาพร  ถิ่นชีลอง   ครู   ผู้ช่วย 
   3. นางนิตยา  แพงคําดี   ครู   ผู้ช่วย 
   4. นายสายัณห์  จ่าทัน   ครู    ผู้ช่วย 
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หน้าที่รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
       มีหน้าที่  

1. งานการบริหาร กํากับ ควบคุม ดูแล และการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการวางแผนการดําเนินงาน การแก้ไขปัญหา การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
  2. ควบคุม ดูแลให้มีการจัดทาํโครงการ/งาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานประจําปี                      
ของกลุ่มบริหารทั่วไป  
  3. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป ใหดํ้าเนิน                  
ไปด้วยความเรียบร้อย และมปีระสิทธิภาพ  
  4. วางแผนพัฒนาซ่อมบํารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และผูป้ฏิบัติงานในสายงานกลุ่มบริหารทั่วไป  
  6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
หน้าที่รับผิดชอบรองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
  1. ช่วยกํากับ ควบคุม ดูแลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่มบริหารทัว่ไปที่กําหนดไว้  
  2. ประสานงานกับกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้การดําเนินงานของโรงเรียนดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสทิธิภาพ  
  3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมาย 
หน้าที่รับผิดชอบงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 1. งานอาคารสถานท่ี  มีหน้าที่จัดหา จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการทําความสะอาด                                 
ดูแลการจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้องบริการ อาคารประกอบ                            
ให้มีความร่มรืน่ สะอาด สวยงาม เป็นสัดส่วน และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
     1. นายวุฒิพงษ์   ไชยแสง  ครู    หัวหน้า  
     2. นายทวีศักด์ิ  เหล่าฤทธ์ิ  ครู    ผู้ช่วย 
 คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบร้อย ประจําหอประชุมใหญ่   ประกอบด้วย 
    1.   นายทวีศักด์ิ  เหล่าฤทธ์ิ  ครู           
 คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบร้อย ประจําอาคารหม่ืนแผ้ว (อาคาร 1)  ประกอบด้วย 

1. นางสาวปัทมาพร  บํารุงภักด์ิ  ครู     
  คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบร้อย ประจําอาคารคชสาร (อาคาร 2)  ประกอบด้วย 

1. นางนิตยา   แพงคําดี.    ครู     
  คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบร้อย ประจําอาคารกาญจนาภิเษก (อาคาร 3) ประกอบด้วย 

1. นางจันทร์นิภา  แสนสุโพธ์ิ ครู     
 คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบร้อย ประจําอาคารการงานอาชีพ และอาคารรวมน้ําใจ  
ประกอบด้วย 
    1.   นางสุภาพร  ถิ่นชีลอง  ครู  
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 คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบร้อย ประจําอาคารดนตรี  ประกอบด้วย 
        1. นายวันเฉลิม   หารสูงเนิน วิทยากรท้องถิ่น 
         2. นายอนุสรณ์  พิทักษพ์ล ครูอัตราจ้าง     
        3. นายศรไกร  หินนอก              พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   
            หน้าที่    
                1. วางแผนกําหนดงาน/โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงาน ด้านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการภารโรง แม่บ้าน คนสวนลูกจ้างช่ัวคราว และ
ลูกจ้างประจํา        
                2. วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพ่ือเสนอของบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน 
และอาคารประกอบ  เช่น  ห้องเรียน  ห้องบริการ  ห้องพิเศษให้เพียงพอกับการใช้บริการของโรงเรียน  
                3. จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ทําความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการ                    
ห้องพิเศษ ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา  
                4. จัดเคร่ืองมือรักษาความปลอดภัยเคร่ืองดับเพลิงในอาคาร ติดต้ังในที่ที่ใช้งานได้สะดวกใช้งาน
ได้ทันที  
                5. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน จัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ตกแต่งให้
สวยงาม  เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี ดูแลส ีอาคารต่าง ๆให้เรียบร้อย มป้ีายบอกอาคารและ
ห้องต่าง ๆ   
                6. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคาร สถานที่  ครุภัณฑ์  โต๊ะ  เก้าอ้ี และอ่ืน ๆ
ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 
 
                 7. ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห้องนํ้า ห้องส้วม ให้สะอาดปราศจากกลิ่นรบกวน  
                 8. ติดตาม ดูแลให้คําแนะนําในการใช้อาคารสถานที่  การดูแลรักษาทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน   
                 9. อํานวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก รวมทัง้วัสดุอ่ืนๆ           
                 10. ประเมิน สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําปีการศึกษา          
                 11. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 2. งานโสตทัศนศึกษา  มีหน้าที่ให้บริการ ควบคุม ดูแล รกัษาอุปกรณ์เคร่ืองมือ เครื่องใช้และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการใช้โสตทศันูปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
  1. นายอนุสรณ์  พิทักษ์พล  ครูอัตราจ้าง    หัวหน้า 
  2. นายศรไกร  หินนอก   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   ผู้ช่วย 
          หน้าที ่
                 1. จัดทําแผนหรือโครงการสําหรับงานโสตทัศนศึกษา  
                 2. จัดระบบให้บริการโสตทัศนูปกรณ์แก่คร ูกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรยีนรู้  
และกลุ่มงานต่าง ๆ    
                 3. ดูแลรับผิดชอบโสตทัศนูปกรณ์   
                 4. จัดหาและซอ่มแซมโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้   
                 5. สนับสนุน สง่เสริมครู เพ่ือให้มีการใช้โสตทัศนูปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ   
            6. จัดและดําเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน  
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                 7. ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับงานประชาสัมพันธ์และให้บริการโสตทัศนศึกษาในกิจการ
ของโรงเรียน   
                 8. ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ 
                 9. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรปุผลและประเมินผล การปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจําปี   
                10. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3. งานห้องสมุด   มีหน้าที่จัดหา ซ่อมแซม ดูแลรักษา จัดบริการหนังสือประกอบการเรียนการสอน  
จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ให้บังเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ  และงานอ่ืน ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย   
ประกอบด้วย 
   1. นางนิตยา  แพงคําดี  ครู              หัวหน้า 
             หน้าที ่
                 1. จัดทําแผนหรือโครงการสําหรับงานห้องสมุด   
                 2. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของงานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น   
                 3. วางแผนจัดทํางบประมาณประจําปี ปรับปรุงห้องสมุดให้มีความทันสมัย สะอาด สวยงาม  
จัดบรรยากาศในห้องสมุดให้เหมาะสม   
                 4. จัดทําบัญชีทะเบียนหนังสือ ควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้มีการลงทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์
และครุภัณฑ์งานห้องสมุดอย่างเป็นระบบ   
                 5. ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม ่เรื่องการใช้ห้องสมุดแนะนําหนังสือใหม่ในห้องสมุด   
                 6. จัดซื้อหนังสือใหม่ใหส้อดคล้องกับหลักสตูรและความสนใจ   
                 7. จัดหมู่หนังสือ ทําบัตรรายการและจัดทาํดรรชนีวารสาร   
                 8. บริการให้ยืมหนังสือและบริการตอบคําภามเกี่ยวกับข่าวสาร   
                 9. ร่วมมือกับครูประจําวิชาในการนํานักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นกลุ่มหรือเป็นช้ันเรียน   
                 10. รวบรวมสิ่งพิมพ์รัฐบาล เพ่ือให้เป็นเอกสารอ้างอิงสําหรับครูอาจารย์   
                 11. ควบคุมดูแลการใช้วัสดุอุปกรณ์ในห้องสมุด และการมาใช้บริการของนักเรียน   
                 12. จัดให้บริการด้านสารนิเทศ สื่อเทคโนโลยี การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต   
                 13. ซ่อมแซม บํารุงรักษา หนังสือที่ชํารดุ   
                 14. จัดทําสถิติ ข้อมูลเก่ียวกับการใช้บริการ   
                 15. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจําปี   
                 16. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. งานอนามัยโรงเรียน  มีหน้าที่จัดบริการการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น  จัดกิจกรรมส่งเสริม                       
ด้านสุขภาพอนามัย  จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนต่อต้านโรคเอดส์ในโรงเรียน และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รบั  
มอบหมาย ประกอบด้วย    
                   1. นางสาวศศิธร  แก้ววิไล  ครูอัตราจ้าง   หัวหน้า 
           หนา้ที่ 
                   1. วางแผนงานโครงการการดําเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ ของโรงเรียน  
                   2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของ โรงเรียน ในการดําเนินงาน                     
ด้านอนามัยโรงเรียน  
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                   3. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถกูสุขลักษณะ  
                   4. จัดเคร่ืองมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและ                     
ใช้การได้ทันที  
                   5. จัดหายาและเวชภัณฑ์  เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น  
                   6. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู บุคลากรภายในโรงเรียน ในกรณีเจ็บป่วย และนําสง่
โรงพยาบาลตามความจําเป็น  
                   7. จัดทําสถิติบันทึกสุขภาพ สถิตินํ้าหนักและส่วนสูงนักเรียน  
                   8. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียน เจ็บป่วย  
                   9. ให้คําแนะนําปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน  
                   10. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอน เก่ียวกับนักเรียนที่มีปัญหา                
ด้านสุขภาพ  
                   11. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอ่ืนหรือกิจกรรมของโรงเรียนตาม              
ควรแก่โอกาส  
                   12. จัดทําสถติิ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทํารายงาน ประจําภาคเรียน ประจําปี
ของงานอนามัยโรงเรียน  
                   13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 5. งานโภชนาการ  มีหน้าทีค่วบคุม ดูแล เก่ียวกับความสะอาดโรงอาหารของแม่ค้า                  
การให้บริการอาหารแก่นักเรียนของแม่ค้า  จัดกิจกรรมสง่เสริมด้านโภชนาการ และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ         
มอบหมาย ประกอบด้วย 
  1. นางสุภาพร   ถิ่นชีลอง  ครู    หัวหน้า 
 หน้าที ่
                    1. จัดทําแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการประจําปี และปฏิทินปฏิบัติงานงานโรงอาหาร  
                    2. ควบคุมการประกอบอาหารของแม่ค้าให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ ตรวจสอบคณุภาพ     
อาหารและควบคุมความสะอาดในการปรุงอาหาร   
                    3. ควบคุมและตรวจสอบการชําระล้างภาชนะ การกําจัดมูลฝอย การทําความสะอาด                     
โรงอาหาร และบริเวณที่น่ังรับประทานอาหารของนักเรียน  
                    4. จัดโรงอาหารให้สะอาดถูกหลักอนามยั เป็นระเบียบ แสงสว่างเพียงพอ ตกแต่งสวยงาม     
อากาศถ่ายเทสะดวก    
                    5. จัดให้มีโต๊ะ–เก้าอ้ีเพียงพอ และเคร่ืองอํานวยความสะดวก ให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้    
                    6. จัดให้มีทีร่องรับขยะและเศษอาหารถูกหลักอนามัยและเพียงพอ    
                    7. จัดระบบทําความสะอาดและบําบัดนํ้าเสีย ปราศจากกลิ่นรบกวน    
                    8.  จัดทําแนวปฏิบัติในการใช้โรงอาหาร    
                    9. จัดสถานที่ จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ บริการโภชนาการ    
                    10. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความรู้  มารยาท  และสุขนิสัยที่ดีทางโภชนาการ    
                    11. จัดให้หน่วยงานด้านสุขอนามัย ตรวจสอบรับรองด้านโภชนาการ    
                    12. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจําภาคเรียนและประจําปี  
                    13. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
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 6. งานสหกรณ์ร้านคา้  มีหน้าที่ควบคุม ดูแลการจําหน่ายสินค้าของผู้ดําเนินการจัดจําหน่ายสินค้าใน
ร้านสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน เพ่ือให้บริการในราคายุติธรรม และดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และงานอ่ืน ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
  1. นางสุภาพร  ถิ่นชีลอง  ครู    หัวหน้า 
 หน้าที ่
                     1. กําหนดแนวปฏิบัติการดําเนินงานของร้านสหกรณ์โรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายและ 
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน      
                     2. กํากับ ควบคุม ติดตาม การจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนและบุคลกรของ                   
ร้านสหกรณ์โรงเรียนให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย   
  3. กํากับ ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านสหกรณ์โรงเรียน                   
ให้ถูกตามหลักอนามัย      
  4. จัดทําระเบียบการจําหน่ายสินค้าของร้านสหกรณ์โรงเรียนให้เหมาะสม          
                     5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย    
 7. งานธนาคารโรงเรียน  มีหน้าที่กํากับ ควบคุม ดูแล และดําเนินงานกิจกรรมของธนาคารโรงเรียน 
การรับฝากเงิน การถอนเงิน ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิและโปร่งใส ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
ธกส. เพ่ือให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
  1. นางสาวนรินทิพย์  หวะสวุรรณ์  ครู  ผู้จัดการธนาคาร 
  2. นายสายัณห์  จ่าทัน   ครู   ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร 
 หน้าที ่
  1. จัดทําแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานประจําปี งานธนาคารโรงเรียน  
                     2. ดําเนินการในการรับฝากเงิน การถอนเงิน และจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
เก่ียวกับธุรกิจธนาคาร  
                     3. จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังทัศนคติในการออมทรัพย์ของนักเรียน  
                     4. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตสํานึกในความรับผิดชอบ และให้ปฏิบัติเป็นปกตินิสัยของนักเรียน  
                     5. จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรยีนมีความรู้ ความเข้าใจในการออมทรัพย์ สามารถนําไปใช้ในชีวิต     
ประจําวันได้ และสามารถแนะนําผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                     6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ทัง้ด้านความรู้ ความเข้าใจ โดยสอดคล้องกับวิธีสอน       
ในปกติได้    
                     7. ติดตาม ประเมินผล สรปุรายงานผลการปฏิบัติงานประจําภาคเรียน และประจําปี 
                     8. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
 8. งานโรงเรียนกับชุมชน   มีหน้าที่วางแผนการดําเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน  เพ่ือการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
   1. นางสาวปัทมาพร  บํารุงภักด์ิ  ครู   หัวหน้า 
   2. นายทวีศักด์ิ  เหล่าฤทธ์ิ   ครู     ผู้ช่วย 
   3. นายวุฒิพงษ์  ไชยแสง   ครู   ผู้ช่วย 
   4. นายวันเฉลมิ  หารสูงเนิน  วิทยากรท้องถิ่น  ผู้ช่วย 
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   หน้าที ่
                     1. จัดทําแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานประจําปีสําหรับงานโรงเรียนกับชุมชน  
                     2. มีหน้าทีติ่ดต่อประสานงานต่าง ๆ กับชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
                     3. เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ กับชุมชน  
                     4. นําคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น             
                     5. เป็นตัวแทนคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมงานของชาวบ้านในชุมชน  
                     6. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจําปี  
                     7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 9. งานเลขานกุารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน และ
ดําเนินการในด้านต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน ให้เป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
  1. นางนิตยา  แพงคําดี  ครู    หัวหน้า 
 หน้าที ่
   1. จัดทําแผนงาน/โครงการงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจําปี   
   2. รวบรวม ประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทีใ่ช้ในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3. ดําเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยประชุม
ตามวาระการประชุม และบนัทึก/รายงานการประชุม 
   4. ประสานการดําเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาตสั่งการ เร่งรดั                   
การดําเนินการ และรายงานผลการดําเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   5. ประสานงาน ให้ความร่วมมือ และอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานต่าง ๆ                              
ที่เก่ียวข้องกับงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
   6. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมนิผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจําปี  
   7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมาย 
 10. งานประสานแหลง่เรยีนรู้นอกโรงเรียน มีหน้าที่ติดต่อ ประสานงานในส่วนที่เก่ียวข้องกับแหล่ง
เรียนรู้นอกโรงเรียน  ใหค้ําแนะนําเก่ียวกับการใช้บริการแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ตลอดจนการจัดทําข้อมูล
แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  และงานอ่ืน ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
  1. นางนิตยา  แพงคําดี  ครู    หัวหน้า  
    หน้าที ่
    1. วางแผนงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานประสานแหลง่เรียนรู้นอกโรงเรียน 
    2. จัดทําข้อมูลแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน เพ่ือสําหรับบริการให้ความรู้แก่นักเรียน ครู และ
บุคลากรภายในโรงเรียน ตลอดทั้งผู้มีความสนใจ 
   3. ให้คําแนะนํา และอํานวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ใช้บรกิารเก่ียวกับ                      
แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 
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    4. รวบรวมสถิติเก่ียวกับการให้บริการเก่ียวกับข้อมูลแหลง่เรียนรู้นอกโรงเรียน 

    5. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ                      
ในการให้บริการท่ีดีขึ้น 

    6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมาย   
 11. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  มหีน้าที่ติดต่อ ประสานงานในส่วนที่เก่ียวข้องกับการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วย 
  1. นายสุวนิชย์  ณิชย์คําหาญ ผู้อํานวยการโรงเรียน          ประธานกรรมการ 
  2. นายศุภชัย  ถิ่นชีลอง  ครู             รองประธานกรรมการ 
  3. นายสามารถ  ขามจัตุรสั ครู      กรรมการ 
  4. นางสาวสุภาพ  ประดิษฐค์่าย ครู      กรรมการ 
  5. นายนิวัฒน์  ขวัญบุญจันทร์ ครู      กรรมการ 
  6. นางสาวอัจฉรา  แซ่ป่ึง  ครู      กรรมการ 
  7. นายทวีศักด์ิ  พงศ์ด้วง  ครู         กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่
   1. วางระบบการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
   2. สนับสนุนให้บุคลากร และโรงเรียนร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในภายในโรงเรียน และชุมชนให้
เกิดประโยชน์สงูสุดต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพของโรงเรียน 
   3. สํารวจข้อมูลนักเรียน คร ูและบุคลากรทีม่ีความต้องการได้รับการสนับสนุนทรัพยากร                 
เพ่ือการศึกษาประกอบในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพ 
   4. ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพ                           
ที่จะให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม  
   5. จัดทําแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา โดยกําหนดวิธีการ                    
แหล่งสนับสนุน เป้าหมาย เวลาดําเนินงาน และผูร้ับผิดชอบ  
   6. เสนอแผนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน เพ่ือขอความเห็นชอบและดําเนินการในรูปคณะกรรมการ  

7. ดําเนินการจัดหารายได้ และผลประโยชน์ และจัดทําทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและ 
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยยึดหลักของความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
   8. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ต่อคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน สังคมที่เก่ียวข้อง   
   9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมาย 
 12. งานส่งเสริมสนบัสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บคุลากร และบริหารทั่วไป มหีน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป ประสานงานในส่วนงานที่เก่ียวข้องให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
   1. นายสุวนิชย์  ณิชย์คําหาญ ผู้อํานวยการโรงเรียน          ประธานกรรมการ 
  2. นายศุภชัย  ถิ่นชีลอง  ครู            รองประธานกรรมการ 
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          3. นายสามารถ  ขามจัตุรัส  คร ู  กรรมการ 
  4. นางสาวสุภาพ  ประดิษฐค์่าย ครู    กรรมการ 
  5. นายนิวัฒน์  ขวัญบุญจันทร์ ครู    กรรมการ 
  6. นายทวีศักด์ิ  พงศ์ด้วง  ครู         กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่
   1. วางแผนและจัดระบบการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และ
บริหารทั่วไป ภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. สํารวจข้อมูลนักเรียน คร ูและบคุลากรทีม่ีความต้องการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป เพ่ือการศึกษาประกอบในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

3. ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป                   
ภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน  ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร  
และบริหารทั่วไป ภายในโรงเรียน ต่อคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และ
ชุมชน สังคมทีเ่ก่ียวข้อง   
   5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมาย 
             13. งานพัฒนาระบบเครือขา่ยขอ้มูล สารสนเทศ (เว็บไซต์)  มีหน้าที่ติดต่อประสานงานการ
พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล  จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนด้านต่าง ๆ  และดูแลควบคุมระบบ
อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ของโรงเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วย 
  1. นายสายัณห์  จ่าทัน       คร ู             หัวหน้า 
  2. นางสาวกัญญรัตน์  ร่วมกระโทก      คร ู    ผู้ช่วย   
   3. นางสาวณัฐธิดา  วงศ์สุรศิลป์      คร ู                       ผู้ช่วย 
  หน้าที ่
   1.จัดทําแผนงานหรือโครงการสําหรับงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศ  
(เว็บไซต์) โรงเรียน  

2.วิเคราะห์สภาพงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศ (เว็บไซต์) ของโรงเรียน               
เพ่ือให้การดําเนินงานที่สอดคล้องกับงานสารสนเทศในด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

3.เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ 
ผู้เก่ียวข้อง  

4. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศ (เว็บไซต์) ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  
  5. ให้บริการข้อมูลแก่ผูท้ี่ขอรบับริการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 14. งานประชาสัมพนัธ ์ มีหน้าที่จัดทําสื่อการประชาสัมพันธ์  ในรูปแบบเสียงตามสาย                 
แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ หรืออินเตอร์เน็ต ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน และรับผิดชอบในการข้ึนป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
ประกอบด้วย 
  1. นายสายัณห์  จ่าทัน   ครู   หัวหน้า 
  2. นายศรไกร  หินนอก            พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ผู้ช่วย 
 หน้าที ่
  1. จัดทําแผนงานหรือโครงการสําหรับงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
  2. จัดระบบงานและสถานที ่เพ่ือการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไป  
  3. จัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน โดยการจัดทําแผ่นป้าย แผ่นพับ เว็บไซต์ของ
โรงเรียน  
   4. จัดเก็บภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารข้อมูล
โรงเรียน ให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและนอกโรงเรียนได้รับทราบ 
  5. พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ ให้ทันสมัยและมีประสทิธิภาพ 
    6. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน 
   7. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมนิผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจําปี 
    8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 15. งานพสัดุกลุ่มบริหารท่ัวไป มีหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน การจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในงานต่าง 
ๆ ของกลุ่มงาน และกํากับ ควบคุม ดูแลการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานต่าง ๆ ของกลุ่มงานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตลอดทั้งดูแลการบริการสวัสดิการภายในกลุ่มบริหารงานทั่วไป และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วย 
  1. นางสุภาพร  ถิ่นชีลอง   ครู   หัวหน้า 
 หน้าที ่
   1. จัดทําแผนหรือโครงการสําหรับงานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป  
   2. ศึกษางานพัสดุ และระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องของงานพัสดุ                   
กลุ่มบริหารทั่วไป 

3. ควบคุม ตรวจสอบ การใช้งบประมาณของกลุ่มบริหารทั่วไปตามแผนปฏิบัติการประจําปี  
4. ประสานการปรับซ่อมบํารงุรักษาครุภัณฑ์ของกลุ่มบรหิารทั่วไปให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  

   5. สรุปรายงานผลการดําเนินงานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไปประจําปี  
6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 16. งานสํานักงานบริหารท่ัวไป  มีหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยภายใน                           
กลุ่มบริหารทั่วไป จัดทํา เก็บรักษา โต้ตอบ หนังสือราชการทั้งภายในหน่วยงานเดียวกันและนอกหน่วยงาน  
จัดทําแบบบันทึกเอกสารต่าง ๆ  จัดทําพรรณนางานกลุ่มบริหารทั่วไป และประเมินผลงานในกลุ่มงาน                           
เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึ้น  และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   ประกอบด้วย 
  1. นายทวีศักด์ิ  พงศ์ด้วง   ครู   หัวหน้า 
  2. นางสุภาพร  ถิ่นชีลอง   ครู   ผู้ช่วย 
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  3. นางนิตยา  แพงคําดี   ครู   ผู้ช่วย 
  4. นายสายัณห์  จ่าทัน   ครู    ผู้ช่วย 
 หน้าที ่
   1. จัดทําแผนหรือโครงการสําหรับงานสํานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  
   2. ติดต่อ ประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยภายในกลุ่มบริหารทั่วไป จัดทํา เก็บรักษา โต้ตอบ 
หนังสือราชการทั้งภายในหน่วยงานเดียวกันและนอกหน่วยงาน 

3. จัดทําแบบบันทึกเอกสารต่าง ๆ จัดทําพรรณนางานกลุ่มบริหารทั่วไป 
4. ประเมินผลงานในงานกลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสทิธิภาพ

ย่ิงขึ้น 
   5. สรุปรายงานผลการดําเนินงานสํานักงานกลุ่มบริหารทัว่ไปประจําปี  

6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 


