
 
ค้ำสั่งโรงเรียนวัดถ ้ำปลำวิทยำคม 

ที่  68/2557 
เรื่อง  มอบหมำยงำนบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2557 

---------------------------------------------- 
 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2557 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับแนว
ทำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนนิติบุคคล อำศัยอ้ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2554 ประกอบกับค้ำสั่งส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนที่ 1626/2551 เรื่องมอบอ้ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับพนักงำน
รำชกำร  ลงวันที่ 22 ธันวำคม พ.ศ.2551 ค้ำสั่งส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนที่ 109/2550  เรื่อง
มอบอ้ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับลูกจ้ำงประจ้ำ ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2552 และค้ำสั่งส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนที่ 29/2546  เรื่องมอบอ้ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว 
ลงวันที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ.2546 จึงมอบหมำยงำนให้แก่บุคลำกรปฏิบัติ ในปีกำรศึกษำ 2557 ตำมโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนของสถำนศึกษำ ดังต่อไปนี   

1.  งานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 นำงพรรณี  มำมำตร์  หัวหน้ำงำน 
 1.1  การวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
  1)  นำงพรรณี  มำมำตร์ 
  2)  นำยน้ำชัย  หอมแก่นจัน 
ภำรกิจ (1)  ก้ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำโรงเรียน 
 (2)  จัดท้ำแผนพัฒนำคุณภำพ/แผนปฏิบัติกำรของโรงเรียน 
 1.2  การจัดองค์กร 
  1)  นำงพรรณี  มำมำตร์ 
  2)  นำยน้ำชัย  หอมแก่นจัน 
ภำรกิจ (1)  จัดท้ำแผนภูมิกำรบริหำรโรงเรียน 
 (2)  ก้ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และมอบหมำยงำน 
 1.3  การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาสัมพันธ ์
  1)  นำงภัทรำนิชฐ์  ตำวงศ์ศรี 
  2)  นำยกัมพล  อิ่นค้ำ 
ภำรกิจ (1)  ด้ำเนินงำนพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 (2)  พัฒนำเว็บไซต์ของโรงเรียน และกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเครือข่ำยต่ำง ๆ 



 (3)  จัดท้ำ รวบรวม เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศและผลงำนของนักเรียน ครู และโรงเรียน 
 1.4  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
  1)  นำงพรรณี  มำมำตร์ 
  2)  นำยน้ำชัย  หอมแก่นจัน 
ภำรกิจ ด้ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในตำมท่ีก้ำหนดไว้ใน 
          กฎกระทรวง 
 1.5  งานงบประมาณ การค านวณต้นทุนผลผลิตและควบคุมภายใน 
  นำยน้ำชัย  หอมแก่นจัน 
ภำรกิจ (1)  ด้ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนงบประมำณของโรงเรียน 
 (2)  ด้ำเนินงำนด้ำนกำรค้ำนวณต้นทุนผลผลิต 
 (3)  ด้ำเนินงำนด้ำนกำรควบคุมภำยใน 
 1.6  การประเมินผลการด าเนินงานงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
  1)  นำงพรรณี  มำมำตร์ 
  2)  นำยน้ำชัย  หอมแก่นจัน 
ภำรกิจ  ด้ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินผลกำรด้ำเนินงำนงำนแผนงำนและประกันคุณภำพ 

2.  งานวิชาการ 
 นำงวันเพ็ญ  มูลเมืองค้ำ หัวหน้ำงำน 
 2.1  การวางแผนและบริหารงานวิชาการ 
  1)  นำงวันเพ็ญ  มูลเมืองค้ำ 
  2)  นำงสำวลลนำ  บุญญำอำรักษ์ 
  3)  นำงพัชรำภรณ์  อ่ิมอมรพงศ์ 
ภำรกิจ (1)  รวบรวมข้อมูลและจัดท้ำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนวิชำกำร 
 (2)  จัดท้ำแผนงำนวิชำกำร 
 (3)  จัดท้ำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 (4)  พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 (5)  จัดกลุ่มกำรเรียนและจัดตำรำงสอน 
 (6)  จัดครูเข้ำสอนและจัดครูสอนแทน 
 (7)  น้ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด้ำเนินงำนทำงวิชำกำร 
 (8)  กำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน 
 (9)  ด้ำเนินกำรโครงกำรโรงเรียนในฝัน 
 2.2  การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน 
  นำงวันเพ็ญ   มูลเมืองค้ำ 
ภำรกิจ (1)  ส่งเสริมกำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 (2)  ส่งเสริมกำรจัดหำ จัดท้ำ ใช้ บ้ำรุงรักษำ หนังสือเรียนและสื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 (3)  ส่งเสริมกำรแข่งขันทักษะและควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 



 
 2.3  การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการและการเรียนร่วม 
  1)  นำงพรธิวำ  พันธุรี 
  2)  นำงสำวดรรชนี  เสำร์ดี 
ภำรกิจ (1)  พัฒนำห้องสมุด  บริกำรเอกสำรและแหล่งสืบค้นข้อมูลเพ่ือพัฒนำด้ำนวิชำกำร  
 (2)  ด้ำเนินกำรตำมโครงกำรโรงเรียนต้นแบบกำรเรียนร่วม 
  
 2.4  การพัฒนาและส่งเสริมการวิเคราะห์  วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  1)  นำงพัชรำภรณ์   อ่ิมอมรพงศ์ 
  2)  นำงสำวลลนำ   บุญญำอำรักษ์ 
ภำรกิจ (1)  ส่งเสริมให้ครูได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนวิชำกำรอย่ำงน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี 
 (2)  ส่งเสริมให้ครูวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2.5  การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
  1)  นำงภัทรำนิชฐ์  ตำวงศ์ศรี 
  2)  นำยกัมพล  อิ่นค้ำ 
ภำรกจิ (1)  จัดท้ำ จัดหำ ใช้และบ้ำรุงรักษำระบบเครือข่ำย ซอฟแวร์ ฮำร์ดแวร์ 
 (2)  ส่งเสริมให้ครูใช้และผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้ 
 2.6  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ 
  1)  นำงสำวลลนำ   บุญญำอำรักษ์ 
  2)  นำงพัชรำภรณ์   อ่ิมอมรพงศ์ 
ภำรกิจ  (1)  วำงแผน และจัดท้ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนวิชำกำร ให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน 
 (2)  บริกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนวิชำกำรแก่คณะครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป 
 2.7  การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
  1)  นำงพัชรำภรณ์   อ่ิมอมรพงศ์ 
  2)  นำงสำวลลนำ   บุญญำอำรักษ์ 
ภำรกิจ  (1)  ด้ำเนินกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียน 
 (2)  สร้ำงและปรับปรุงเครื่องมือกำรวัดผลกำรเรียน 
 (3)  จัดให้มีเอกสำรเกี่ยวกับกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียน 
 (4)  ด้ำเนินกำรเกี่ยวกับหลักฐำนกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียน 
 (5)  ด้ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียนนักเรียน และข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล 
 (6)  ด้ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.กำรศึกษำภำคบังคับ  พ.ศ.2546 
 2.8 การแนะแนวการศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  นำงสิริวัชญำ    จันทะคุณ 
ภำรกิจ (1)  ด้ำเนินงำนด้ำนกำรแนะแนวกำรศึกษำ 
 (2)  ด้ำเนินกำรด้ำนกองทุนกู้ยืมทำงกำรศึกษำและทุนกำรศึกษำ 



 (3)  ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตร 
  
 
 2.9  การประเมินผลการด าเนินงานงานวิชาการ 
  1)  นำงวันเพ็ญ   มูลเมืองค้ำ 
  2)  นำงสำวลลนำ   บุญญำอำรักษ์ 
ภำรกิจ (1)  ประเมินผลกำรด้ำเนินงำนงำนวิชำกำร 
 (2)  ประเมินผลด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 

 

3.งานกิจการนักเรียน 
 นำงปริศนำ  แสนป้อ  หัวหน้ำงำน 
 3.1  การบริหารงานกิจการนักเรียน 
  1)  นำงปริศนำ  แสนป้อ 
  2)  นำงวรรณำ  สมัครไทย 
ภำรกิจ (1)  รวบรวมข้อมูลและจัดท้ำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงำนกิจกำรนักเรียน 
 (2)  ท้ำแผนงำนกิจกำรนักเรียน 
 (3)  ก้ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  และมอบหมำยงำน 
 (4)  ประสำนกำรปฏิบัติงำนกิจกำรนักเรียน 
 (5)  ส่งเสริมงำนกิจกำรนักเรียน 
 3.2  การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม 
  1)  นำงปริศนำ  แสนป้อ 
  2)  นำยน้ำชัย  หอมแก่นจัน 
  3)  นำยณรงค์   ดำรำรัตน์ 
  4)  นำยวีรพงศ์  ปินะเจริญ 
  5)  นำงอรอนงค์  จอมแปง 
ภำรกิจ (1)  จัดกิจกรรมพัฒนำควำมประพฤติและระเบียบวินัย 
 (2)  จัดกิจกรรมพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
 (3)  จัดกิจกรรมพัฒนำด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 (4)  จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ 
 (5)  กำรด้ำเนินโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ 
 3.3  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  1)  นำงปริศนำ  แสนป้อ 



  2)  นำงวรรณำ  สมัครไทย 
ภำรกิจ (1)  จัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 (2)  ส่งเสริมบุคลำกรให้ด้ำเนินกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 (3)  สร้ำงเครือข่ำยเพ่ือพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3.4  การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  1)  นำงปริศนำ  แสนป้อ 
  2)  นำยวีรพงศ์  ปินะเจริญ 
ภำรกิจ (1)  ด้ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียนให้มีประสิทธิภำพ 
 (2)  จัดกิจกรรมยกย่องให้ก้ำลังใจแก่นักเรียนตำมอัตลักษณ์และค้ำขวัญของโรงเรียน 
 3.5  การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป์ กีฬาและอาชีพ 
  1)  นำงวิภำนันท์  โพทิพย์ 
  2)  นำยปริญญำ  จันทะคุณ 
  3)  นำยมณเฑียร  มำมำตร์ 
  4)  นำยวีรพงศ์  ปินะเจริญ 
  5)  นำยณรงค์   ดำรำรัตน์ 
 
ภำรกิจ  (1)  ด้ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมศักยภำพผู้เรียนด้ำนศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ กีฬำและอำชีพ 
 (2)  เผยแพร่ผลงำนต่อชุมชน 
 3.6 การป้องกันอบายมุข  ยาเสพติด เพศ การทะเลาะวิวาท และสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน 
  1)  นำยณรงค์  ดำรำรัตน์ 
  2)  นำยมณเฑียร  มำมำตร์ 
  3)  นำยวีรพงศ์  ปินะเจริญ 
  4)  นำงปริศนำ  แสนป้อ 
ภำรกิจ  (1)  จัดกิจกรรมด้ำนกำรป้องกัน อบำยมุข  ยำเสพติด เพศ กำรทะเลำะวิวำท 
 (2)  จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในโรงเรียน 
 3.7  งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และชมรมศิษย์เก่า 
  1)  นำงปริศนำ  แสนป้อ 
  2)  นำยณรงค์  ดำรำรัตน์ 
  3)  นำงอรอนงค์  จอมแปง 
ภำรกิจ  (1)  ด้ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั นพื นฐำน 
 (2)  ด้ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน 
 (3)  ด้ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชมรมศิษย์เก่ำ 
 3.8  การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 
  1)  นำงปริศนำ  แสนป้อ 
  2)  นำงวรรณำ  สมัครไทย 



ภำรกิจ ด้ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินผลกำรด้ำเนินงำนงำนกิจกำรนักเรียน 

4.  งานบุคคล 
 นำงสำวติรวดี  งำมทรง หัวหน้ำงำน 
ภำรกิจ 4.1  การบริหารงานบุคคล 
  (1)  ก้ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  และมอบหมำยงำน 
   (2)  วำงแผนอัตรำก้ำลัง 
  (3)  พัฒนำบุคลำกร 
   (4)  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
  (5)  บ้ำรุงขวัญและส่งเสริมก้ำลังใจ 
  (6)  ด้ำเนินกำรด้ำนวินัยและกำรรักษำวินัย 
 4.2  การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง 
  (1)  จัดท้ำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พนักงำนรำชกำร      
                       ลูกจ้ำง 
  (2)  จัดท้ำค้ำสั่ง  หลักฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร  กำรไปรำชกำร  กำรลำ 
 4.3  การประเมินผลการด าเนินงานงานบุคคล 

5.  งานอ านวยการ 
  นำงกนกวรรณ  มโนสร้อย หัวหน้ำงำน 
 5.1  งานธุรการ 
  นำงสำวเปมิกำ  สมุดควำม 
ภำรกิจ (1)  รวบรวมข้อมูล  ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนธุรกำร 
 (2)  ท้ำแผนงำนธุรกำร 
 (3)  จัดหำและใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำรงำนธุรกำร 
 (4)  จัดสถำนที่  อุปกรณ์และสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวก 
 (5)  ลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสำรและหนังสือรำชกำร 
 (6)  โต้ตอบหนังสือรำชกำร 
 (7)  เก็บรักษำและท้ำลำยหนังสือรำชกำร 
 (8)  ปฏิบัติงำนสำรบรรณ 
 (9)  ประเมินผลกำรด้ำเนินงำนธุรกำร 
 5.2  งานการเงิน 
  1)  นำงสำวมณฑิยำ  พุทธรักษำ 
  2)  นำงสำวพิลำวัลย์  จันทร์กอง 
ภำรกิจ (1)  จัดกำรเกี่ยวกับเงินทุกประเภทของโรงเรียน 
 (2)  ท้ำหลักฐำนกำรเงินและกำรบัญชี 
 (3)  รับเงิน - จ่ำยเงิน 



 (4)  เก็บรักษำเงิน 
 (5)  ควบคุมและตรวจสอบ 
 (6)  ประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินตำมแผนกำรใช้จ่ำย 
 5.3 งานพัสดุและสินทรัพย์ 
  1)  นำงสุรำงรัตน์  ล้ำธำรทอง 
  2)  นำยพิษณุ  ปิงสมปำน 
ภำรกิจ (1)  จัดซื อ  จัดจ้ำง 
 (2)  จัดท้ำบัญชีวัสดุ  ทะเบียนสินทรัพย์ 
 (3)  บ้ำรุงรักษำและซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง   
 (4)  ตรวจสอบและจ้ำหน่ำยพัสดุประจ้ำปี   
 (5)  จัดท้ำทะเบียนที่รำชพัสดุ 
 (6)  ควบคุมกำรใช้รถรำชกำร 
 5.4  งานตรวจสอบภายใน 
  1)  นำงกนกวรรณ  มโนสร้อย 
ภำรกิจ (1)  วำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน 
 (2)  ด้ำเนินกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลต่อผู้บังคับบัญชำ 
 5.5  กำรประเมินผลกำรด้ำเนินงำนงำนอ้ำนวยกำร 
  1)  นำงกนกวรรณ  มโนสร้อย 
  2)  นำงสำวมณฑิยำ  พุทธรักษำ 
ภำรกิจ ด้ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินผลกำรด้ำเนินงำนงำนอ้ำนวยกำร 

6.  งานบริหารงานทั่วไป 
 นำงวิภำนันท์  โพธิ์ทิพย์ หัวหน้ำงำน 
  
 6.1  การบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
  1)  นำยมณเฑียร   มำมำตร์ 
  2)  นำยเฉลิมศิลป์  จินดำหลวง 
  3)  นำยสังเวียน  เมืองมำ 
ภำรกิจ (1)  พัฒนำ และบ้ำรุงรักษำ อำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
 (2)  จัดท้ำข้อมูลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
 (3)  ดูแล รักษำทรัพย์สินในอำคำรเรียน อำคำรประกอบและบริเวณโรงเรียน 
 6.2  กำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย และสวัสดิกำร 
  1)  นำงวิภำนันท์  โพธิ์ทิพย์ 
  2)  นำยวีรพงศ์  ปินะเจริญ 
ภำรกิจ (1) บริกำรน ้ำดื่ม น ้ำใช้ 
 (2) บริกำรห้องปฐมพยำบำล 



 (3) บริกำรโรงอำหำร 
 (4) บริกำรห้องน ้ำ ห้องส้วมและสุขำภิบำล 
 (5) กำรประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
 6.3  งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
  1)  นำงปริศนำ  แสนป้อ 
  2)  นำยมณเฑียร  มำมำตร์ 
  3)  นำยปริญญำ  จันทะคุณ 
ภำรกิจ (1)  รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลของชุมชนและภำคีเครือข่ำย 
 (2)  ด้ำเนินงำนสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชนและภำคีเครือข่ำย 
 (3)  ประสำนกำรให้บริกำรชุมชนด้ำนวิชำกำร  อำคำรสถำนที่  และกิจกรรมต่ำง ๆ 
 (4)  ประสำนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำชุมชน และให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำชุมชน 
 (5)  ประสำนกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกชุมชน 
 6.4  การประเมินผลการด าเนินงานงานบริหารทั่วไป 
  นำงวิภำนันท์  โพธิ์ทิพย์ 
ภำรกิจ ด้ำเนินงำนด้ำน กำรประเมินผลกำรด้ำเนินงำนงำนบริหำรทั่วไป 
 

 ทั งนี   ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  9  พฤษภำคม  พ.ศ.2557 
 
                        

        
         (นำยคเณศ   พงศ์สุวรรณ) 
                 ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนวัดถ ้ำปลำวิทยำคม 
 


