๔๔

โครงสรางการบริหารงานฝายบุคคล
ผูอํานวยการโรงเรียน

รองผูอํานวยการฝายบุคคล
คณะกรรมการบริหารฝายบุคคล

ผูชวยผูอํานวยการ
กลุมงานบุคลากร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

งานสํานักงานและงานแผนงานฝายบุคคล
งานวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง
งานสรรหาบรรจุแตงตั้งและออกจากราชการ
งานวินัย และการรักษาวินัย
งานพัฒนาบุคลากร
งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา
๗. งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ
๘. งานปฏิคม
๙. งานเสริมสรางขวัญและกําลังใจ
๑๐. งานประเมินผลการดําเนินงานกลุมงานบุคลากร

ผูชวยผูอํานวยการ
กลุมงานชุมชนและภาคีเครือขาย
๑. งานสัมพันธชมุ ชน
๒. งานบริการชุมชน
๓. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
๔. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๕. งานเวร/ยามรักษาความปลอดภัย
๖. . งานประเมินผลการดําเนินงานกลุมงานชุมชน
และภาคีเครือขายภาคี

คําสั่งมอบหมายหนาที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

๔๕

ฝายบุคคล
๑. รองผูอํานวยการฝายบุคคล
วาที่ ร.ต. อุเทน
มานอก
ตําแหนงรองผูอํานวยการ
หนาที่รับผิดชอบ
๑) กําหนดนโยบาย และวางแผนในการปฏิบัติงานฝายบุคคลใหสอดคลอง
กับแนวนโยบายของทางราชการ
๒) นิเทศ กํากับ และดูแลการปฏิบัติงานบุคลากรของฝายบุคคลใหเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ ความสนใจและประสบการณ
๓) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. คณะกรรมการฝายบุคคล
๒.๑ วาที่ ร.ต. อุเทน มานอก
๒.๒ นายบุญกวาง
ศรีสุทโธ
๒.๓ นางดวงตา
ศรีสุทโธ
๒.๔ นางบุญสง
กลมไธสง
๒.๕ นางศรีนวล
ลมไธสง
๒.๖ นายมนตรี
ปนสันเทียะ
๒.๗ นายประชา
ศรีหาบุญทัน
๒.๘ นายมานพ
ศรีสวัสดิ์
๒.๙ นางสาวจิราภรณ พืมขุนทด
๒.๑๐ นางพัชรี
ชัยสิทธิ์
๒.๑๑ นางสาวปวีณา พรมมากุล
๒.๑๒ นางสาวณัชชา วรรณทะมาศ
๒.๑๓ นางสาวนิลบล แสนสิงห
๒.๑๔ นายธัชพนธ
ไสยาสน
๒.๑๕ นางสาวทิพวรรณ จันออน
๒.๑๖ นางสาวสุกัญญา เชื้ออินทร

ตําแหนง รองผูอํานวยการ ประธานกรรมการ
ตําแหนง ครู
รองประธานกรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
ตําแหนง ครู
กรรมการและเลขานุการ
ตําแหนง ครู กรรมการและผูช วยเลขานุการ

หนาที่รับผิดชอบ
๑) วางแผน กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานฝายใหสอดคลองกับนโยบาย
ของทางราชการ
๒) นิเทศ กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานบุคลากร และการดําเนินงานตางๆ ของฝายบุคคล
คําสั่งมอบหมายหนาที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

๔๖

๓) จัดระบบสายงานของฝายใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความสนใจ
และประสบการณ
๔) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการฝายบุคคล
๕) นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนา
๖) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. ผูชวยผูอํานวยการ
๓.๑ นายบุญกวาง ศรีสุทโธ
๓.๒ นางดวงตา
ศรีสุทโธ

ตําแหนง ครู ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานบุคลากร
ตําแหนง ครู ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานชุมชนและภาคี
เครือขาย

หนาที่รับผิดชอบ
๑) วางแผน การปฏิบัติหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ
๒) ปฏิบัติหนาที่แทนรองผูอํานวยการฝายบุคคล ในกรณีที่รองผูอํานวยการไปราชการ
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได
๓) นิเทศ กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานบุคลากรในกลุมงานที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตาม
ระเบียบแบบแผน และนโยบายของทางราชการ
๔) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
ผูชวยผูอํานวยการ
๕) นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนา
๖) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

คําสั่งมอบหมายหนาที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

๔๗

กลุมงานบุคลากร
๑. งานสํานักงานและงานแผนงานฝายบุคคล
๑.๑ นางศรีนวล
ลมไธสง
ตําแหนง ครู
หัวหนา
๑.๒ นางบุญสง
กลมไธสง
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๑.๓ นางสาวจิราภรณ พืมขุนทด
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๑.๔ นางสาวฐาปนีย ศรีสุทโธ
ตําแหนง ครูพิเศษ
ผูชวย
หนาที่รับผิดชอบ
๑) จัดทําแผนงานสํานักงานฝายบุคคล
๒) จัดหาวัสดุอุปกรณสํานักงานใหเพียงพอตอการใชงาน
๓) ดําเนินงานดานธุรการของฝายบุคคล
๔) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดําเนินงานบริหารสํานักงานฝายบุคคล
๕) นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนา
๖) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. งานวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง
๒.๑ นางสาวทิพวรรณ
จันออน
ตําแหนง ครู
หัวหนา
๒.๒ นางพัชรี
ชัยสิทธิ์
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๒.๓ นางสาวนงเยาว
ประเข
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๒.๔ นางสาวอรวรา
แสงสุขสวาง
ตําแหนง ครู
ผูชวย
หนาที่รับผิดชอบ
๑) วิเคราะหภารกิจ วางแผนและประเมินสภาพความตองการอัตรากําลังของโรงเรียน
๒) จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
๓) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากําลัง
และการกําหนดตําแหนง
๔) นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนา
๕) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. งานสรรหา การบรรจุแตงตั้งและออกจากราชการ
๓.๑ งานสรรหา การบรรจุแตงตั้งและออกจากราชการ
๑) นางพัชรินทร
ทุมมะชาติ
ตําแหนง ครู
หัวหนา
๒) นายจําเริญ
ทองนํา
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๓) นางสาวนิลบล
แสนสิงห
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๔) นางสาวจิราภรณ
พืมขุนทด
ตําแหนง ครู
ผูชวย
คําสั่งมอบหมายหนาที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

๔๘

หนาที่รับผิดชอบ
๑) วางแผน ศึกษารวบรวมระเบียบที่เกี่ยวของกับงานสรรหาการบรรจุแตงตั้งและออก
จากราชการ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒) จัดทําเอกสารการบรรจุแตงตั้งบุคคลเขารับราชการครู และลูกจางประจํา
๓) จัดทําเอกสารการยาย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔) จัดทําเอกสาร การลาออกเกษียณอายุราชการ และการพนหนาที่โดยวิธีการอื่น ๆ
การบรรจุกลับเขารับราชการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕) เก็บรวบรวมเอกสารคําสั่งบรรจุแตงตั้งการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาที่ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๖) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดําเนินการ งานสรรหา การบรรจุแตงตั้ง
และออกจากราชการ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗) นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนา
๘) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๒ พนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว
๑) นางสาววีรนุช แสงพา
ตําแหนง ครู
หัวหนา
๒) นางสาวทิพวรรณ จันออน
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๓) นางสาวสุกัญญา เชื้ออินทร
ตําแหนง ครู
ผูชวย
หนาที่รับผิดชอบ
๑) วางแผน ศึกษารวบรวมระเบียบที่เกี่ยวของกับงานสรรหาการบรรจุแตงตั้งและออก
จากราชการ พนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว
๒) จัดทําเอกสารการรับสมัคร สัญญาจาง รับสมัครพนักงานราชการและลูกจางชัว่ คราว
๓) จัดทําเอกสาร การลาออกเกษียณอายุราชการ และการพนหนาที่โดยวิธีการอื่น ๆ
การบรรจุกลับเขารับราชการพนักงานราชการและลูกจางชัว่ คราว
๔) เก็บรวบรวมเอกสารคําสั่งบรรจุแตงตั้งการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาที่พนักงานราชการ
และลูกจางชั่วคราว
๕) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดําเนินการ งานสรรหา การบรรจุแตงตั้ง
และออกจากราชการพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว
๖) นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนา
๗) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

คําสั่งมอบหมายหนาที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

๔๙

๔. งานวินัยและการรักษาวินัย
๔.๑ นางสาวปวีณา
๔.๒ นางบุญสง
๔.๓ นางสาวจิราภรณ
๔.๔ นางสาวทิพวรรณ
๔.๕ นางสาววีรนุช

พรมมากุล
กลมไธสง
พืมขุนทด
จันออน
แสงพา

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

หัวหนา
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

หนาที่รับผิดชอบ
๑) วางแผนดําเนินการ กํากับ ติดตาม งานวินัยและการรักษาวินัย
๒) การจัดทําเอกสารการลงเวลาปฏิบัติราชการ ใบลา การขออนุญาตออกนอกบริเวณ
โรงเรียน การไปราชการ และบันทึกเวรยาม ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับงานวินัย และการรักษาวินยั
๔) นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนา
๕) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๕. งานพัฒนาบุคลากร
๕.๑ งานพัฒนาบุคลากรดานระเบียบวินัย
๑) นางสาวสุกัญญา
เชื้ออินทร
ตําแหนง ครู
หัวหนา
๒) นางสาวทิพวรรณ
จันออน
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๓) นางพัชรี
ชัยสิทธิ์
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๔) นางสาวอรวรา
แสงสุขสวาง
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๕) นางสาวนงเยาว
ประเข
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๖) นายพรพัฒน
ภักดิ์โพธิ์ ตําแหนงพนักงานราชการ ผูชวยและเลขานุการ
หนาที่รับผิดชอบ
๑) วางแผนดําเนินการ กํากับ ติดตาม สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานระเบียบวินัย
สมรรถนะ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒) พัฒนาบุคลากรดานระเบียบวินัย สมรรถนะ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓) สงเสริมบุคลากรดานระเบียบวินัย สมรรถนะ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากร
ดานระเบียบวินัย
๕) นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนา
คําสั่งมอบหมายหนาที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

๕๐

๖) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๕.๒ งานศึกษาดูงานเปรียบเทียบ
๑) นางสาววีรนุช
แสงพา
๒) นางสาวสุกัญญา เชื้ออินทร
๓) นางสาวศุภนิดา หันกลาง
๔) นางสาวนันทณิภัค นัดกลาณรงคฤทธิ์
๕) นางสาวณัฐริกา เวียงคํา

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู
ครู
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย

หัวหนา
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

หนาที่รับผิดชอบ
๑) วางแผนการดําเนินงาน กํากับ ติดตาม การศึกษาดูงานเปรียบเทียบของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสงเสริม และพัฒนาบุคลากรดานระเบียบวินัย สมรรถนะ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒) พัฒนาบุคลากรดานระเบียบวินัย สมรรถนะ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพโดยการศึกษาดูงานเปรียบเทียบ
๓) สงเสริมบุคลากรดานระเบียบวินัย สมรรถนะ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพโดยการศึกษาดูงานเปรียบเทียบ
๔) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดําเนินงาน
๕) นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนางานการศึกษาดูงานเปรียบเทียบ
๖) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๕.๓ งานวิทยฐานะครู และบุคลากรทางการศึกษา
๑) นางสาวนิลบล แสนสิงห
ตําแหนง
๒) นางสาวจิราภรณ พืมขุนทด
ตําแหนง
๓) นางพัชรินทร ทุมมะชาติ
ตําแหนง
๔) นางสาวศุภนิดา หันกลาง
ตําแหนง
๕) นางสาวนันทณิภัค นัดกลาณรงคฤทธิ์ ตําแหนง
๖) นางสาวณัฐริกา เวียงคํา
ตําแหนง

ครู
ครู
ครู
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย

หัวหนา
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

คําสั่งมอบหมายหนาที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

๕๑

หนาที่รับผิดชอบ
๑) สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ
ที่กําหนด
๒) วางแผน ศึกษา รวบรวมระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ หลักเกณฑและวิธีการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ
๓) จัดทําขอมูล คุณสมบัติ ความพรอม ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
๔) ประเมินผล สรุป รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับงานวิทยฐานะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๕) นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนา
๖) งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๖. งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย
๖.๑ งานประเมินผลการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวย
๑) นางพัชรี
ชัยสิทธิ์
ตําแหนง ครู
หัวหนา
๒) นางสาวชอเพชร แซมอ
ตําแหนง ครูผูชวย
ผูชวย
๓) นางสาวณัฏฐกฤตา โภคาพานิชย
ตําแหนง ครูผูชวย
ผูชวย
หนาที่รับผิดชอบ
๑) วางแผนงาน ประเมินผลการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวย
๒) จัดทําเอกสาร หลักฐาน ประเมินผลการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ครูผูชวย
๓) ดําเนินการประเมินผลการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวยและสรุป
รายงานผลตามขั้นตอนของการประเมิน
๔) ประเมินผล สรุปการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวย
๕) นําผลประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนา
๖) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๖.๒ งานประเมินความดีความชอบ
๑) นางสาวทิพวรรณ จันออน
๒) นางสาวสุกัญญา เชื้ออินทร
๓) นางสาววีรนุช
แสงพา

ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู

หัวหนา
ผูชวย
ผูชวย

คําสั่งมอบหมายหนาที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

๕๒

หนาที่รับผิดชอบ
๑) วางแผนงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อการประเมินความดีความชอบ
๒) จัดทําเอกสาร หลักฐาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อการประเมินความดีความชอบ
๓) จัดทําเอกสาร หลักฐาน เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
๔) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับงานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินความดีความชอบ
๕) นําผลประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนา
๖) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๗. งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ ประกอบดวย
๗.๑ นางบุญสง
กลมไธสง
ตําแหนง ครู
๗.๒ นายสุรชัย
ปญญา
ตําแหนง ครู

หัวหนา
ผูชวย

หนาที่รับผิดชอบ
๑) วางแผน ดําเนินงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ
๒) สํารวจขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา และวางแผนการดําเนินการ
ทําทะเบียนประวัติ บัตรประจําตัว ใบประกอบวิชาชีพครูและเครื่องราชอิสริยาภรณ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓) จัดทําทะเบียนประวัติ บัตรประจําตัว ใบประกอบวิชาชีพครู และดําเนินการขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดําเนินการงานทะเบียนประวัติ
และเครื่องราชอิสริยาภรณ
๕) นําผลประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนา
๖) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๘. งานปฏิคม ประกอบดวย
๘.๑ นางทิพยภา
๘.๒ นางศรีนวล
๘.๓ นางปยวรรณ
๘.๔ นางฐิรกุล
๘.๕ นางอรทัย

ยันสูงเนิน
ลมไธสง
ศรีสุทโธ
วาปโส
วงษแกว

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

หัวหนา
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

คําสั่งมอบหมายหนาที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

๕๓

๘.๖ นางขวัญนภัทร
สืบสุนทร
ตําแหนง ครู
๘.๗ นางสาวศิรินทรา บุษราคัม
ตําแหนง ครู
๘.๘ นางสาวนงเยาว
ประเข
ตําแหนง ครู
๘.๙ นายธวัช
นิลนามะ
ตําแหนง ครูผูชวย
๘.๑๐ นางญาณิศา
พลแดง
ตําแหนง พนักงานราชการ
๘.๑๑ นางจิราวรรณ
ยอดสังวาลย ตําแหนง พนักงานราชการ
๘.๑๒ นางศิลาภรณ
กิจนิตยชีว
ตําแหนง พนักงานราชการ
๘.๑๓ นายกิติกร
เจนหัตถ
ตําแหนง ครูพิเศษ
๘.๑๔ นางสาวปณิดา
มาลี
ตําแหนง ครูพิเศษ
๘.๑๕ นางอาภรรัตน
สุคนธชาติ
ตําแหนง ครูพิเศษ
๘.๑๖ นางสาวสุพัตรา เกรัมย
ตําแหนง ครูพิเศษ
๘.๑๗ นางสาวรัตติกาล เพ็งน้ําคํา
ตําแหนง ครูพิเศษ
๘.๑๘ นางภัทรา
เทียมเพ็ง
ตําแหนง ครูพิเศษ
หนาที่รับผิดชอบ
๑) วางแผนการดําเนินงานงานปฏิคมโรงเรียน
๒) บริหารจัดการงานปฏิคมในทุกกิจกรรมทั้งงานภายในและภายนอก
โรงเรียนตามที่ไดรับมอบหมาย
๓) อํานวยความสะดวกและใหการตอนรับผูมาเยี่ยมโรงเรียน
๔) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงาน
๕) นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนางานงาน
๖) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๙. งานเสริมสรางขวัญและกําลังใจ
๙.๑ นางศรีนวล
๙.๒ นางจินหจุฑา
๙.๓ นางดารณี
๙.๔ นางญาณิศา
๙.๕ นางจิราวรรณ
๙.๖ นางศิลาภรณ
๙.๗ นายกิติกร
๙.๘ นางอาภรรัตน
๕.๙ นางสาวปณิดา

ประกอบดวย
ลมไธสง
พิมพา
ทองนํา
พลแดง
ยอดสังวาลย
กิจนิตยชีว
เจนหัตถ
สุคนธชาติ
มาลี

ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู
ตําแหนง พนักงานราชการ
ตําแหนง พนักงานราชการ
ตําแหนง พนักงานราชการ
ตําแหนง ครูพิเศษ
ตําแหนง ครูพิเศษ
ตําแหนง ครูพิเศษ

หัวหนา
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

คําสั่งมอบหมายหนาที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

๕๔

หนาที่รับผิดชอบ
๑) วางแผน การดําเนินงาน งานเสริมสรางขวัญและกําลังใจขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
๒) จัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
เชน ครบรอบวันเกิด กรณียายเขา และยายออก บรรจุเขารับราชการหรือรับตําแหนงใหม
๓) สรางขวัญและกําลังใจใหแกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีเจ็บปวย
บิดา มารดา หรือบุตรเสียชีวิต
๔) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงาน
๕) นําผลการประเมินที่ไดไปใชในการปรับปรุงพัฒนางาน
๖) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๐. งานประเมินผลการปฏิบัติงานกลุมงานบุคลากรประกอบดวย
๑๐.๑ นางสาววีรนุช
แสงพา
ตําแหนง ครู
๑๐.๒ นางสาวทิพวรรณ
จันออน
ตําแหนง ครู
๑๐.๓ นางพัชรี
ชัยสิทธิ์
ตําแหนง ครู
๑๐.๔ นางสาวอรวรา
แสงสุขสวาง
ตําแหนง ครู
หนาที่รับผิดชอบ
๑) วิเคราะห วางแผนเพื่อการประเมินผลการดําเนินงานในฝายบุคคล
๒) ประเมิน สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
๓) นําผลประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนา
๔) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

หัวหนา
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

คําสั่งมอบหมายหนาที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

๕๕

กลุมงานชุมชนและภาคีเครือขาย
๑. งานสัมพันธชุมชน
๑.๑ นายมนตรี
ปนสันเทียะ
ตําแหนง ครู
หัวหนา
๑.๒ นางปยวรรณ
ศรีสุทโธ
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๑.๓ นายประชา
ศรีหาบุญทัน
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๑.๔ นายเสนีย
ศรีพาณิชย
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๑.๕ นางสาวจารุนันท วงศวิวัฒนา
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๑.๖ นางสาวกาญจนา พิมพปรุ
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๑.๗ นางดารณี
ทองนํา
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๑.๘ นางสาวมาลี
วิลัยกลาง
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๑.๙ นางฉวี
โรจนพงษเพียร
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๑.๑๐ นางสาวศิริพร
วีระชัยรัตนา
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๑.๑๑ นางจินหจุฑา
พิมพา
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๑.๑๒ นางอรทัย
วงษแกว
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๑.๑๓ นางมาธนี
อินภู
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๑.๑๔ นางเพลินพิศ
สัจธรรม
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๑.๑๕ นางเพ็ญจิตร
พืชทองหลาง
ตําแหนง พนักงานราชการ ผูชวย
หนาที่รับผิดชอบ
๑) วางแผน กําหนดงานโครงการงบประมาณ แผนปฏิบัติงานดานสัมพันธชุมชนและ
บริการสาธารณะตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงาน
๒) รวบรวม วิเคราะหขอมูลชุมชน เพื่อนําไปใชในงานสรางความสัมพันธระหวาง
ชุมชนกับโรงเรียนและบริการสาธารณะ
๓) ประสานงานและเขารวมกิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ศาสนาและ
งานที่เกี่ยวกับชุมชน
๔) สงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดตั้งองคกรตางๆเพื่อชวยเหลือโรงเรียนเชนสมาคมฯ
มูลนิธิ เปนตน
๕) ประเมินสรุปรายงานผลการการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําป
การศึกษา
๖) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. งานบริการชุมชน
๒.๑ นางสาวณัชชา

วรรณทะมาศ

ตําแหนง ครู

หัวหนา

คําสั่งมอบหมายหนาที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

๕๖

๒.๒ นายเสนีย
ศรีพาณิชย
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๒.๓ นายศุภชัย
แคลนกระโทก ตําแหนง ครู
ผูชวย
๒.๔ นางสาวปยรัตน แววจะบก
ตําแหนง ครูผูชวย
ผูชวย
๒.๕ นางสาวชอเพชร แซมอ
ตําแหนง ครูผูชวย
ผูชวย
๒.๖ นางสาวณัฏฐกฤตา โภคาพานิชย ตําแหนง ครูผูชวย
ผูชวย
หนาที่รับผิดชอบ
๑) วางแผนงาน โครงการ จัดกิจกรรมการใหบริการชุมชนดานดุริยางค ศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป การแสดงตางๆ
๒) จัดกิจกรรมบริการชุมชน
๓) ใหความรวมมือกับชุมชน องคกร หนวยงานตางๆเมื่อไดรับการรองขอ
๔) ประเมิน สรุปและรายงานผล การดําเนินงานจัดกิจกรรมใหบริการชุมชน
๕) นําผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงพัฒนางาน
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๓. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๑ นายประชา
ศรีหาบุญทัน
๓.๒ นายบุญกวาง
ศรีสุทโธ
๓.๓ นายไพรินทร
ประจํา
๓.๔ นางปยวรรณ
ศรีสุทโธ
๓.๕ นายธัชพนธ
ไสยาสน

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

หัวหนา
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

หนาที่รับผิดชอบ
๑) วางแผนงาน เตรียมขอมูลดานตางๆ เพื่อการดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
๒) สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา กรณีหมดวาระ
๓) ประสานงานทุกฝายในโรงเรียนเพื่อสงขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนไปยังคณะกรรมการสถานศึกษา
๔) ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเขามามีสวนรวมในการวางแผนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
๕) ประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
๖) นําผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงพัฒนางาน
๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
คําสั่งมอบหมายหนาที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

๕๗

๔. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๔.๑ นายธัชพนธ
ไสยาสน
ตําแหนง ครู
หัวหนา
๔.๒ นายประชา
ศรีหาบุญทัน
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๔.๓ นางปยวรรณ ศรีสุทโธ
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๔.๔ นางดวงตา
ศรีสุทโธ
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๔.๕ นายไพทูรย
เทือกเถาว
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๔.๖ นายไพรินทร ประจํา
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๔.๗ นางสาวกาญจนา พิมพปรุ
ตําแหนง ครู
ผูชวย
๔.๘ นายสถาพร
ราชสีทา
ตําแหนง ครูพิเศษ
ผูชวย
หนาที่รับผิดชอบ
๑) สงเสริมใหมีการจัดตั้งองคกร เพื่อสนับสนุนโรงเรียนทั้งในดานเงินทุนและวิชาการ
๒) จัดเตรียมเอกสารการจัดตั้งองคกรที่ไมใชนิติบุคคลเพื่อสนับสนุนโรงเรียน
๓) สงเสริมความรวมมือระหวางองคกรและชุมชน
๔) ประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
๕) นําผลการประเมินที่ไดปรับปรุงพัฒนางาน
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๕. งานเวร/ยามรักษาความปลอดภัย
๕.๑ นางสาวจิราภรณ พืมขุนทด
๕.๒ นางบุญสง
ลมไธสง

ตําแหนง ครู
ตําแหนง ครู

หัวหนา
ผูชวย

หนาที่รับผิดชอบ
๑) วางแผน การดําเนินงานเวร/ยามรักษาความปลอดภัย
๒) จัดทําคําสั่ง และเอกสารการปฏิบัติหนาที่เวร/ยามรักษาความปลอดภัย
๓) กํากับ ติดตาม และรวบรวมหลักฐานการปฏิบัติหนาที่เวร/ยามรักษาความปลอดภัย
๔) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดําเนินงาน
๕) นําผลประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนา
๖) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๖. งานประเมินผลการดําเนินงานกลุมงานชุมชนและภาคีเครือขาย
๖.๑ นายมานพ
ศรีสวัสดิ์
ตําแหนง ครู
๖.๒ นางปยวรรณ
ศรีสุทโธ
ตําแหนง ครู
๖.๓ นายประชา
ศรีหาบุญทัน
ตําแหนง ครู

หัวหนา
ผูชวย
ผูชวย

คําสั่งมอบหมายหนาที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

๕๘

หนาที่รับผิดชอบ
๑) วางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุมงานชุมชนและภาคีเครือขาย
๒) ออกแบบการประเมินและจัดการประเมินผลงานตางๆ ที่อยูภายในกลุมงานชุมชนและ
ภาคีเครือขาย
๓) ประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
๔) นําผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงพัฒนา
๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

คําสั่งมอบหมายหนาที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

