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ค าสั่งโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

ที ่120 / 2560 
เรื่อง  แต่งตั้งและก าหนดหน้าที่บุคลากร  ประจ าปีการศึกษา  2560 

............................................ 
     ตามที่ ค าสั่งโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งและก าหนดหน้าที่บุคลากรรับผิดชอบงานในปี
การศึกษาที่ผ่านมา ได้สิ้นสุดลง เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรในฝ่าย / 
งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ประจ าปีการศึกษา 2560 ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยมี
ระบบและเกิดประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 มาตรา 27 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39  และตาม
กฎหมาย  ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  จึงแต่งตั้งและก าหนดหน้าที่บุคลากรรับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร 
1. นายสฤษดิ์   สมทิพย์  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
3. นายบรรจง  สีค า  รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
4. นายธวัชชัย  ลือชา  รองผู้อ านวยการ   กรรมการและเลาขานุการ 
 
มีหน้าที่  
  1. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน 
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเป็นผลดีต่อทางราชการ 
 2. อื่น ๆ ตามท่ีเห็นเหมาะสม 

2. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
1. นายสฤษดิ์   สมทิพย์  ผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
2. นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
3. นายบรรจง  สีค า  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการและแผนงาน  รองประธานกรรมการ 
4. นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์ ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ    กรรมการ 
5. นางวิชุดา  ต าหนง  ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ    กรรมการ 
6. นายสุปรีชา  จ าปารัตน์       ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงาน    กรรมการ 
7. นายอาคเนย์  มีคุณ  ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
8. นางบุณิกา  สุริยะลังกา        ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    กรรมการ  
9. นายราม  โสวัน  ครู/หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน    กรรมการ  
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10. นางสาววราภรณ์  สมดี ครู/หัวหน้าฝ่ายแผนงาน     กรรมการ 
11.นางสมจิต  พ่วงจีน  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย    กรรมการ 
12.นางสาวสริดา  จ าปาหอม ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์   กรรมการ 
13. นางคัคนางค์  พื้นผา  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
14.นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์ ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์   กรรมการ  
15. นางปริชาติ  วงค์เจริญ ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ    กรรมการ 
16.นายพัชระ  วงค์เจริญ  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ  
17. นางกัลยาณี  ไชยธรรม ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ   กรรมการ 
18. นางอ านวย  ไชยชนะ  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
19. นายทธ  ทองภามี  ครู/หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
20. นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม ครู/หัวหน้างานการเงิน     กรรมการ 
21. นางชนิดา  เนตรแก้ว  ครู/หัวหน้างานพัสดุ     กรรมการ 
22.  นางบุษบา  แสงศิริ  ครู/หัวหน้างานทะเบียน     กรรมการ 
23. นางนิศาชล  ค ามอน  ครู/หัวหน้างานวัดผล     กรรมการ 
24. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว ครู/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์    กรรมการ 
25. นายรณกฤต  ก้อนภูธร ครผูู้ช่วย/หัวหน้างานแนะแนว    กรรมการ 
26. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ ครู/หัวหน้างานห้องสมุด     กรรมการ 
27. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร ครู/หัวหน้างาน ICT     กรรมการ 
28. นายธวัชชัย  ลือชา   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป กรรมการและเลขานุการ 
29. นางสาววันวิสา  ประสพสุข ครู/หัวหน้างานธุรการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  
  1. วางแผนการปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ 
แก่ฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเป็นผลดีต่อ
ทางราชการ 
 2. งานอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร 
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รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการและแผนงาน 
  นายบรรจง  สีค า   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการและแผนงาน 
มีหน้าที่  
  1.  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการและแผนงาน 
 2.  วางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม  ก ากับ  ดูแลเกี่ยวกับงานบริหารวิชาการและแผนงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาในกรณีที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาคนที่  1  ไปราชการ   โดยปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษา คนที่   2 
 4.  บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบาย  และวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา 
           5.  วางแผนพัฒนาการศึกษา  ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษา 

6.  ส่งเสริมและจัดการศึกษา ให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
 7.  เป็นผู้ประสานงานกับคณะครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้เกิดความสามัคคี  มุ่งมั่นให้เกิดความส าเร็จ
ในหน่วยงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 8.  ติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  8.1 ด าเนินงานในงานฝ่ายบริหารวิชาการ  ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน สพม./สมป. / สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัด  และสนองนโยบายของรัฐ  และอ่ืน ๆ  ดังนี้ 
    1.  การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  
    2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ  
    3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
    4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
    5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
    6 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
    7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
    8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
    9 การนิเทศการศึกษา  
    10 การแนะแนว  
    11. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
    12. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  
    13. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  

ฝ่ายบริหารวิชาการและแผนงาน 
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    14.  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
    15. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา  
    16. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  8.2 ด าเนินงานในงานฝ่ายแผนงาน   ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน สพม./สมป. / สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัด  และสนองนโยบายของรัฐ  และอ่ืน ๆ  ดังนี้ 
    1. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
    2. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี  
    3. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง  
    4. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
    5. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
    6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
    7. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
    8. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
    9. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
    10. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
    11. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
    12. งานการจัดองค์กร 

13 .งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    14. งานการค านวณต้นทุนผลผลิต 
    15. งาน ICT และจัดระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือการบริหารและการเรียนการสอน 
    16. งานนโยบายและโครงการพิเศษ 
    17. งานประเมินผลการด าเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 9.  ปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมาย  
 

 
 
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   นางวิชุดา  ต าหนง  ครู   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
มีหน้าที่  

1.  เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารในการด าเนินงานฝ่ายบริหารวิชาการ 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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 2.  ร่วมวางแผนการก าหนดแผนงาน จัดระบบควบคุมงาน ประสานงาน ติดตามผลและเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาทางวิชาการ 
 3.  ก ากับและควบคุมการจัดการเรียนการสอน  และการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานวิชาการให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 4.  ร่วมรวบรวมผลการเรียน ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
 5.  ร่วมวางแผนพัฒนาครูให้มีคุณภาพทางวิชาการ 
 6.  ควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 7.  เสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารในด้านการให้ขวัญและก าลังใจ ให้กับครูและบุคลากรทุกคน 
 8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 
 1. นายสฤษดิ์  สมทิพย์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา     ประธานกรรมการ 
 2. นายบรรจง  สีค า  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา    รองประธานกรรมการ 
 3.  นางสมจิต  พ่วงจีน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ 
 4.  นางกัลยาณี  ไชยธรรม หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กรรมการ 
 5.  นางอ านวย  ไชยชนะ        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
 6.  นางคัคนางค์  พ้ืนผา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 7.  นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ 
 8.  นางสาวสริดา  จ าปาหอม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
 9.  นายพัชระ  วงค์เจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
 10. นางปริชาติ  วงค์เจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ 
 11.  นายทธ  ทองภามี หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กรรมการ 
 12. นายรณกฤต  ก้อนภูธร หัวหน้างานแนะแนว     กรรมการ 
 13. นางนิศาชล  ค ามอน หัวหน้างานวัดและประเมินผล    กรรมการ 
 14.  นางวิชุดา  ต าหนง หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ            กรรมการและเลขานุการ 
 15.  นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ  ครูผู้ช่วย                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2. งานส านักงานฝ่ายบริหารวิชาการ 

1. นางวิชุดา  ต าหนง  คร ู/ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
2. นางบุษบา  แสงศิริ  คร ู/ หัวหน้างานทะเบียน 
3. นางนิศาชล  ค ามอน  คร ู/ หัวหน้างานวัดผลประเมินผล 
4. นางสาวมาริษา  พานจันทร์ คร ู/ รองหัวหน้างานทะเบียน 
5. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน คร ู/ รองหัวหน้างานวัดผลประเมินผล 
6. นางปริชาติ  วงค์เจริญ  คร ู/ รองหัวหน้างานทะเบียน,หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ศิลปะ 



6 
7. นางสาววันวิสา  ไกรเพชร  ครูผู้ช่วย 
8. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ  ครูผู้ช่วย 
9. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา  ครูผู้ช่วย 
10. นายสุจิน  คูณเมือง  พนักงานราชการ 
11. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ พนักงานราชการ 
12. นางสาวมุกญาดา  ชูเส้นผม พนักงานราชการ 
13. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ  ครูอัตราจ้าง 
14. นายยอด  บุญเสนอ  ช่างไม้ 4 / เจ้าหน้าที่อัดส าเนาเอกสาร 

มีหน้าที่  
  1. งานลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารหนังสือราชการ เข้า-ออก ของฝ่ายบริหารวิชาการ 
         2. ร่าง บันทึก หนังสือราชการ ค าสั่งต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารวิชาการ พร้อมประสานกับงานสารบรรณของ
โรงเรียน 
         3. จัดพิมพ์แบบขออนุญาตของฝ่ายบริหารวิชาการเพ่ือให้บริการผู้เกี่ยวข้อง 
         4. จัดพิมพ์บันทึกการประชุมของฝ่ายบริหารวิชาการ และงานที่เก่ียวข้อง 
         5. จัดท าแฟ้มหนังสือเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือทราบและพิจารณาผ่านตามสายงาน 
        6. ดูแล / จัดให้บริการ อ านวยความสะดวก แก่ผู้ติดต่อราชการต่าง ๆ 
         7. ประสานงานกับหน่วยงานภายในของฝ่ายบริหารวิชาการและพัสดุของโรงเรียน ในการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตามระเบียบการพัสดุ 
         8. ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ในงานที่รับผิดชอบของฝ่ายบริหารวิชาการ 
         9. ตรวจรับและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
        10. บ ารุง รักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของฝ่ายบริหารวิชาการ 
        11. ส ารวจ ตรวจสอบพัสดุประจ าปีเพ่ือขออนุมัติจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด เสื่อมคุณภาพตามระเบียบ 
        12. ประสาน รวบรวมสถิติ ข้อมูล สารสนเทศของฝ่ายบริหารวิชาการเพ่ือเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
และส่งงานสารสนเทศโรงเรียน 
        13. ประสานงาน รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของทุกงานในฝ่ายบริหารวิชาการวิเคราะห์ ตรวจสอบ
ข้อมูลให้ตรงตามแผนงานสอดคล้องนโยบายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
       14. ติดตามข้อมูลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายบริหารวิชาการเป็นระยะตาม
ปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารวิชาการ 
       15. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล สารสนเทศของฝ่ายบริหารวิชาการ 
       16. ประสานกับแผนงาน เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป 
       17. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1. นางวิชุดา  ต าหนง   คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางสมจิต  พ่วงจีน   คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นางกัลยาณี  ไชยธรรม   คร ู    กรรมการ 
4. นางอ านวย  ไชยชนะ   คร ู    กรรมการ 
5. นางคัคนางค์  พื้นผา   คร ู    กรรมการ 
6. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์   คร ู    กรรมการ 
7. นางสาวสริดา  จ าปาหอม   คร ู    กรรมการ 
8. นายพัชระ  วงค์เจริญ   คร ู    กรรมการ 
9. นางบุษบา  แสงศิริ   คร ู    กรรมการ 
10. นางปริชาติ  วงค์เจริญ   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ  ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
  1.  ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2551  สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม  ชุมชน และท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  เป้าหมาย  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 3. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นและสาระที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  เป้าหมายและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 4. เป็นผู้น าในการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของพรบ.การศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.  2545 
 5. นิเทศการใช้หลักสูตรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และน า
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
 6. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
 7. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม 
 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
4. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

1. นางนิศาชล  ค ามอน   คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน  คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวมาริษา  พานจันทร์  คร ู    กรรมการ 
4. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
5. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่  
  1. เก็บรวบรวมก าหนด  และจัดท าระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล  และประเมินผลการเรียนโดย
จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
 2. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานการวัดผล  และประเมินผลการเรียน 
 3.  ด าเนินการตามก าหนดปฏิทิน  ระเบียบ  แนวปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบที่ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 
 4. จัดท าหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนให้ครบถ้วนทุกรายการ  และมีการรายงาน
ผลการเรียนตามระเบียบ  จัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและประเมินผลอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 5. ให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานอย่างเหมาะสม 
 6. ประเมินผล และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
5. งานพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1. นางวิชุดา  ต าหนง   คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางสมจิต  พ่วงจีน   คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นางกัลยาณี  ไชยธรรม   คร ู   กรรมการ 
4. นางอ านวย  ไชยชนะ   คร ู   กรรมการ 
5. นางคัคนางค์  พื้นผา   คร ู   กรรมการ 
6. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์   คร ู   กรรมการ 
7. นางสาวสริดา  จ าปาหอม   คร ู   กรรมการ 
8. นายทธ  ทองภามี   คร ู   กรรมการ 
9. นายพัชระ  วงค์เจริญ   คร ู   กรรมการ 
10. นางปริชาติ  วงค์เจริญ   คร ู   กรรมการ 
11. นางบุษบา  แสงศิริ   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ   ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน 
 2. ส่งเสริมและให้ความรู้ครูในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. ส่งเสริมให้ครูจัดเนื้อหา  สาระ  กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัดของผู้เรียนทั้งด้านความรู้
ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 4. ส่งเสริมการน าการจัดบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 5. ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ตามความเหมาะสม 
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 6. ก ากับ  ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู  ส่งเสริมให้ครูจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจ  ความถนัดของผู้เรียน  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  และการปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รัก
การอ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  การผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม  ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่นมามีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
 7. นิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบโดยเน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
 8.  ประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง 
 9.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
6. งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. นางบุษบา  แสงศิริ   คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมาริษา  พานจันทร์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ  พนักงานราชการ  กรรมการ 
4. นางสาววันวิสา  ไกรเพชร   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1. จัดกลุ่มการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน โดยค านึงถึงความพร้อมของบุคลากร  อาคารสถานที่  
และวัสดุครุภัณฑ์  ความต้องการ  ความถนัด  ความสนใจ เพ่ือการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพของผู้เรียน 
 2. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดกลุ่มการเรียนของครูผู้สอน 
 3. จัดท าตารางเรียน - ตารางสอนในปีการศึกษา 2560 จัดครูเข้าสอนตามตารางสอน  และติดตามการ
จัดการเรียนรู้ตามตารางสอน 
 4. น าผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนาการใช้ตารางสอน 
 5. จัดท าแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนตามวิชาเอกและความถนัด 
 6. ประเมินผลและน าผลการประเมินการจัดครูเข้าสอนไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข้าสอน 
 7. จัดท าแนวปฏิบัติการเข้าสอนแทน  และจัดครูเข้าสอนแทนที่แน่นอนและเหมาะสม  และประเมินผลการ
จัดครูเข้าสอนแทน 
 8. จัดท าแบบบันทึกการเข้าสอนของครู และสรุปรายงานการเข้าสอนของครูต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 9.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
7. งานนิเทศภายใน 

1. นายสฤษดิ์  สมทิพย์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
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3. นายบรรจง  สีค า   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
4. นายธวัชชัย  ลือชา  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
5. นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการ 
6. นายอาคเนย์  มีคุณ  หัวหน้าฝ่านบริหารบุคคล  กรรมการ 
7. นายสุปรีชา  จ าปารัตน์  หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงานฯ กรรมการ 
8. นางบุณิกา  สุริยะลังกา  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
9. นายราม  โสวัน   หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 
10. นางสมจิต  พ่วงจีน  คร ู    กรรมการ 
11. นางกัลยาณี  ไชยธรรม  คร ู    กรรมการ 
12. นางอ านวย  ไชยชนะ  คร ู    กรรมการ 
13. นางคัคนางค์  พื้นผา  คร ู    กรรมการ 
14. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์  คร ู    กรรมการ 
15. นางสาวสริดา  จ าปาหอม  คร ู    กรรมการ 
16. นายทธ  ทองภามี  คร ู    กรรมการ 
17. นายพัชระ  วงค์เจริญ  คร ู    กรรมการ 
18. นางวิชุดา  ต าหนง  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
19. นางปริชาติ  วงค์เจริญ  คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ  ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1.  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
 2.  ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับ สถานศึกษา 
 3.  ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
 4.  ติดตาม ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ งานวิชาการ 
และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 5.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ 
สถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.  ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วน 
 7.  รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 8.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
8. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  1. นายทธ   ทองภามี                           คร ู    ประธานกรรมการ 
  2. นายรณกฤต  ก้อนภูธร   ครูผู้ช่วย    รองประธานกรรมการ 
     3. นางสาวพชรพร  วิโรจน์กูลทอง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
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  4. นายพิทยา  จันดาบุตร   พนักงานราชการ   กรรมการ 
  5. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ           พนักงานราชการ   กรรมการ 
  6. นางสาวมุกญาดา  ชูเส้นผม                  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 
 1. วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียน 
 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน 
 3. ส ารวจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเข้ากิจกรรมตามความต้องการ ความสนใจและความถนัด 
 4. ประเมินผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
9. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมด้านวิชาการ 

1. นายบรรจง  สีค า   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสมจิต  พ่วงจีน  คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นางกัลยาณี  ไชยธรรม  คร ู    กรรมการ 
4. นางอ านวย  ไชยชนะ  คร ู    กรรมการ 
5. นางคัคนางค์  พื้นผา  คร ู    กรรมการ 
6. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์  คร ู    กรรมการ 
7. นางสาวสริดา  จ าปาหอม  คร ู    กรรมการ 
8. นายทธ  ทองภามี  คร ู    กรรมการ 
9. นายพัชระ  วงค์เจริญ  คร ู    กรรมการ 
10. นางปริชาติ  วงค์เจริญ  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างน้อย 6  ประเภท 
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
การแก้ปัญหา   
 3. ประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
10. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. นางวิชุดา  ต าหนง   คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางบุษบา  แสงศิริ   คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นางกัลยาณี  ไชยธรรม   คร ู   กรรมการ 
4. นางอ านวย  ไชยชนะ   คร ู   กรรมการ 
5. นางคัคนางค์  พื้นผา   คร ู   กรรมการ 
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6. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์   คร ู   กรรมการ 
7. นางสาวสริดา  จ าปาหอม   คร ู   กรรมการ 
8. นายทธ  ทองภามี   คร ู   กรรมการ 
9. นายพัชระ  วงค์เจริญ   คร ู   กรรมการ 
10. นางปริชาติ  วงค์เจริญ   คร ู   กรรมการ 
11. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน 
 2. ส่งเสริมและให้ความรู้ครูในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
และให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3.  ส่งเสริมให้ครูจัดเนื้อหา สาระ กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 4. ส่งเสริมการน าการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 5. ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
ตามความเหมาะสม 
 6.  ก ากับ  ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู ส่งเสริมให้ครูจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้      
สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัดของผู้เรียน  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์      
 การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  และการปฏิบัติจริง  การ
ส่งเสริมให้รักการอ่าน  และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน  ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี
งาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม  ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน  ท้องถิ่น
มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
 7.  นิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ โดยเน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เช่น 
นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันหรือแบบอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม 
 8. ประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง 
 9.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  10.1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1. นางสมจิต  พ่วงจีน  คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์ คร ู    กรรมการ 
4. นายไพศาล  พุฒพันธ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
5. นายพิทยา  จันดาบุตร  พนักงานราชการ   กรรมการ 
6. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
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  10.2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1. นางสาวสริดา  จ าปาหอม  คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางวิชุดา  ต าหนง  คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นายราม  โสวัน   คร ู    กรรมการ 
4. นางสาวอัมพร  โกศล  คร ู    กรรมการ 
5. นางสาวนฤมล  พ้ืนผา  คร ู    กรรมการ 
6. นางสาวสิริยาพร  บุษบิน  คร ู    กรรมการ 
7. นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย  คร ู    กรรมการ 
8. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์  พนักงานราชการ   กรรมการ 
9. นางสาวปวีณา  กระจัดกลาง คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 

  10.3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์  คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางเกษร  เจริญตา  คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์  คร ู    กรรมการ 
4. นายสุปรีชา  จ าปารัตน์  คร ู    กรรมการ 
5. นางคมคิด  ศรีสุข  คร ู    กรรมการ 
6. นางบุษบา  แสงศิริ  คร ู    กรรมการ 
7. นายทธ  ทองภามี  คร ู    กรรมการ 
8. นางสุกิจ  ศรีปาน   คร ู    กรรมการ 
9. นางนิศาชล  ค ามอน  คร ู    กรรมการ 
10. นางสาวมาริษา  พานจันทร์ คร ู    กรรมการ 
11. นายมานะ  แสงศิริ  คร ู    กรรมการ 
12. นางสาววันวิสา  ไกรเพชร  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
13. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
14. นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
15. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

  10.4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. นางคัคนางค์  พื้นผา  คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางสาววันวิสา  ประสพสุข คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นายอาคเนย์  มีคุณ  คร ู    กรรมการ 
4. นายธนวัฒน์  แสงตะวัน  คร ู    กรรมการ 
5. นายไพฑูรย์  กะมุล  คร ู    กรรมการ 
6. นายยศพันธ์  สุขกาย  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
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7. นายชนะพล  เนตรแก้ว  พนักงานราชการ   กรรมการ 
8. นางสาวณิชาภัส  ประจญ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
9. นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรต ิ ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

 
 10.5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1. นายพัชระ  วงค์เจริญ  คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นายอานุภาพ  เรืองศรี  คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
4. นายธิตธิวา  หาลวย  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
5. นายประจักษ์  สะอาด  ครูช่วยสอน   กรรมการ 
6. นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจ าปา  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

  10.6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ  คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นายกวี  ซุยทอง   คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นายธนาวิท  แสนสุขใส  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
4. นายศรายุทธ  ประสานศรี  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
5. นางสาวอินทร์ธุอร  นิกพิมพ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
6. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วอาสา ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 

 
  10.7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1. นางกัลยาณี  ไชยธรรม  คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นายไหว  เจริญตา  คร ู    กรรมการ 
4. นางบุณิกา  สุริยะลังกา  คร ู    กรรมการ 
5. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร คร ู    กรรมการ 
6. นางรัตนาภรณ์  มะลัยทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
7. นายวรวุฒิ  อินทรา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
8. นายเวชกรณ์  กรมพะไมย  พนักงานราชการ   กรรมการ 
9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

 
  10.8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1. นางอ านวย  ไชยชนะ  คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางชนิดา  เนตรแก้ว  คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววราภรณ์  สมดี  คร ู    กรรมการ 
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4. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์ คร ู    กรรมการ 
5. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน คร ู    กรรมการ 
6. นางสาวประสบพร  ไชยสาร คร ู    กรรมการ 
7. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์ คร ู    กรรมการ 
8. นายธนพัฒน์  ใจตรง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
9. นางสาวนิตยาพร  ธรรมวงค์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
10. นายสุจิน  คูณเมือง  พนักงานราชการ   กรรมการ 
11. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ พนักงานราชการ   กรรมการ 
12. นางสาวมุกญาดา  ชูเส้นผม พนักงานราชการ   กรรมการ 
13. นางสาววราภรณ์  ศรีสมบัติ พนักงานราชการ   กรรมการ 
14. นางสาวมะณี  ศรีสันต์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
15. นางสาววัชราภรณ์  ศาลารัตน์ ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

 
  10.9. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. นายทธ  ทองภามี  คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นายพัชระ  วงค์เจริญ  คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นายพิทยา  จันดาบุตร  พนักงานราชการ   กรรมการ 
4. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
5. นางสาวมุกญาดา  ชูเส้นผม พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

 
11. งานแนะแนว 

1. นายรณกฤต  ก้อนภูธร  ครูผู้ช่วย    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ พนักงานราชการ   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์  ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการ 
4. นางสาวพชรพร  วิโรจน์กูลทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
  1. ก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแนวทางการด าเนินการศึกษาทางเลือกให้สอดคล้อง  และตอบสนอง 
กฎหมายหลัก  รวมทั้งภารกิจของโรงเรียน 
  2. ศึกษาวิจัยกรณีศึกษาการศึกษาทางเลือกท้ังในและต่างประเทศ  รวมทั้งศึกษารูปแบบการศึกษาทางเลือก 
ส าหรับสังคมไทยในศตวรรษที่  21  และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3. ก ากับติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือกให้มีคุณภาพสูงสุด 

4. แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจในภารกิจที่มีความเร่งด่วน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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12. งานสร้างโอกาสให้กับนักเรียน (รักดีมีที่เรียน) 

1. นางวิชุดา  ต าหนง   คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมาริษา  พานจันทร์  คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
4. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
5. นางสาววันวิสา  ไกรเพชร   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. ก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแนวทางการด าเนินการศึกษาทางเลือกให้สอดคล้อง  และตอบสนอง 

กฎหมายหลัก  รวมทั้งภารกิจของโรงเรียน 
2. ศึกษาวิจัยกรณีศึกษาการศึกษาทางเลือกท้ังในและต่างประเทศ  รวมทั้งศึกษารูปแบบการศึกษาทางเลือก 

ส าหรับสังคมไทยในศตวรรษที่  21  และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ก ากับติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือกให้มีคุณภาพสูงสุด 
4. มีการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
5. มีการน าผลวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุงในการสอนซ่อมเสริม 
6. แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจในภารกิจที่มีความเร่งด่วน 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
13. งานทะเบียน 

1. นางบุษบา  แสงศิริ   คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมาริษา  พานจันทร์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวมุกญาดา  ชูเส้นผม  พนักงานราชการ  กรรมการ 
4. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ   ครูอัตราจ้าง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. ด าเนินการจัดท าทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน  ให้มีความครบถ้วน  ถูกต้องชัดเจน   

และเป็นปัจจุบันให้ทันต่อการใช้งาน 
2. จัดเก็บเอกสารหลักฐานให้ดีและมีความปลอดภัย 
3. ให้น าเทคโนโลยีและพัฒนาระบบการด าเนินงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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14. งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ   คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์   ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการ 
3. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
4. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา   ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
2. จัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
3. พัฒนาระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
4. ประเมินผล และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
15. งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. นางวิชุดา  ต าหนง   คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน  คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
4. นางสาวมาริษา  พานจันทร์  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. จัดท าแผนงาน  โครงการ  
2. ดูแล  ประสานงาน  อ านวยความสะอาดในการจัดเตรียมงาน  และให้ค าปรึกษาต่างๆ  ที่เป็นแนวทาง 

แก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการจัดงานให้เป็นที่เรียบร้อย 
3. ประเมินผลการด าเนินงาน  และน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
4. ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างานของนักเรียน  ครู  และ 

ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
5. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญในการ 

เรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้นท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด  การจัดการ  การหาเหตุผล  ในการตอบปัญหา  การผสมผสานความรู้
แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ 

6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
7. รวบรวม  และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งสนับสนุนให้ครูน า 

ผลการวิจัยมาใช้  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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16. งานวิจัยและพัฒนา 

1. นางวิชุดา  ต าหนง   คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมาริษา  พานจันทร์  คร ู    กรรมการ 
3. นางปริชาติ  วงค์เจริญ   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาครูด้านวิชาการ  อย่างน้อยต่อเนื่อง  20  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
2. ส ารวจความต้องการ  ความจ าเป็น  และด าเนินการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
3. ประเมินผลการด าเนินงาน  และน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
4. ก าหนดนโยบายและแนวทางในการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างานของนักเรียน  ครู   

และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
5. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญในการ 

เรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้นท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด  การจัดการ  การหาเหตุผล  ในการตอบปัญหา  การผสมผสานความรู้
แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ 

6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
7. รวบรวม  และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งสนับสนุนให้ครูน า 

ผลการวิจัยมาใช้  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
17. งานสถานศึกษาต้นแบบเรียนรวม 

1. นางวิชุดา  ต าหนง   คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางสมจิต  พ่วงจีน   คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นางบุณิกา  สุริยะลังกา   คร ู   กรรมการ 
4. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ  คร ู   กรรรมการ 
5. นางนิศาชล  ค ามอน   คร ู   กรรมการ 
6. นางสาวสริดา  จ าปาหอม   คร ู   กรรมการ 
7. นางปริชาติ  วงค์เจริญ   คร ู   กรรมการ 
8. นายไพศาล  พุฒพันธ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
9. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
10. นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์   ครูพ่ีเลี้ยง  กรรมการและเลขานุการ 
11. นางฐิติพร  พรมโสภา   ครูพ่ีเลี้ยง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1.  ศึกษาเอกสารการพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 
 2.  คัดนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ตามแบบคัดกรอง   
 3.  สรุปรายงานผลการคัดกรองต่อผู้บริหาร 
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 4.  แจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้  ประชุมเพ่ือรับทราบแนวนโยบาย 
 5.  วางแผนพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนตามความสามารถ 
 6.  สรุปรายงานผลการพัฒนา 
 7.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
18. งานสวัสดิการฝ่าย 

1. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน  คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
3. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
  1. ประสานงานกับหน่วยงานภายในของฝ่ายบริหารวิชาการและพัสดุของโรงเรียน ในการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตามระเบียบการพัสดุ 
 2. ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ในงานที่รับผิดชอบของฝ่ายบริหารวิชาการ 
 3. ตรวจรับและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
 4. บ ารุง รักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของฝ่ายบริหารวิชาการ 
 5. ส ารวจ ตรวจสอบพัสดุประจ าปีเพื่อขออนุมัติจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด เสื่อมคุณภาพตามระเบียบ 
 6. ประสาน รวบรวมสถิติ ข้อมูล สารสนเทศของฝ่ายบริหารวิชาการเพ่ือเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติการและ
ส่งงานสารสนเทศโรงเรียน 
          7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
19. งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารวิชาการ 

1. นางนิศาชล  ค ามอน   คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมาริษา  พานจันทร์  คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
4. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ   ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1.จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการเม่ือสิ้นภาคเรียน  ในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียนโดย
การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

 2.  วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานวิชาการ 
 3.  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานวิชาการ 
 4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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20. งานพัสดุฝ่ายบริหารวิชาการ 
 1.นางสาวมาริษา  พานจันทร์   คร ู    หัวหน้า 
 2.นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ   พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 1. ส ารวจพัสดุ วัสดุที่มีและท่ีต้องใช้ในฝ่ายบริหารวิชาการให้เพียงพอกับความต้องการ 
 2. บันทึกข้อความเสนอรายการพัสดุ วัสดุที่ต้องใช้ต่อฝ่ายบริหารงบประมาณเพ่ือขอซื้อขอจ้าง 
 3. รายงานผลการด าเนินงานจัดหาจัดซื้อพัสดุ วัสดุส านักงาน 
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหารแผนงาน 
 1.  นายสฤษดิ์  สมทิพย์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
 2.  นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
 3.  นายบรรจง  สีค า   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
 4.  นายธวัชชัย  ลือชา   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
 5.  นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ        กรรมการ 
 6.  นางวิชุดา  ต าหนง   หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  กรรมการ 
 7.  นายอาคเนย์  มีคุณ  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล    กรรมการ 
 8. นางบุณิกา  สุริยะลังกา  หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
 9. นายราม  โสวัน   หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 10. นายสุปรีชา  จ าปารัตน์  หัวหน้าฝ่ายแผนงาน    กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางสาววราภรณ์  สมดี  ครู     กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 12. นางสาวประสบพร  ไชยสาร ครู     กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ 
  ให้ค าปรึกษาแก่คณะท างานฝ่ายบริหารแผนงานและประกันคุณภาพเพ่ือให้การด าเนินงานในสายงานแผนงาน
และประกันคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานต้นสังกัด  และสนองนโยบายของรัฐ  และอ่ืน ๆ ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 
คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 
 1. นายบรรจง  สีค า   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 2. นายสุปรีชา  จ าปารัตน ์  คร ู    รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร  คร ู    กรรมการ 
 4. นางสาวประสบพร  ไชยสาร  คร ู    กรรมการ 
 5. นางสาววัชราภรณ์  ศาลารตัน์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี พนักงานราชการ   กรรมการ 
 7. นายเวชกรณ์  กรมพะไมย  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 8.  นางสาววราภรณ์  สมดี  คร ู                  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

ฝ่ายแผนงาน 
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มีหน้าที่ 
  ด าเนินงานในสายงานแผนงานและประกันคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัด  และสนอง
นโยบายของรัฐ  และอ่ืน ๆ  
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 
   นายสุปรีชา  จ าปารัตน์  ครู  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 
มีหน้าที่ 
        1.  เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารในการด าเนินงานฝ่ายบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 

 2.  ก าหนดแผนงาน จัดระบบควบคุมงาน ประสานงาน ติดตามผลและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ฝ่ายบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 

 3.  ก ากับและควบคุมการด าเนินงานฝ่ายบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 4.  ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
 5.  เสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารในการบริหารงบประมาณและแผนให้มีคุณภาพ 
 6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.  งานส านักงาน 
  1. นายบรรจง  ศรีค า    รองผู้อ านวยการ 

2. นายสุปรีชา  จ าปารัตน์   ครู/หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 
3. นางสาววราภรณ์  สมดี   คร ู
4. นางสาวประสบพร  ไชยสาร   คร ู
5. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร  คร ู
6. นางสาววัชราภรณ์  ศาลารัตน์ ครูผู้ช่วย  
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี  พนักงานราชการ 
8. นายเวชกรณ์   กรมพะไมย  พนักงานราชการ 

มีหน้าที่ 
 1. งานลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารหนังสือราชการ เข้า-ออก ของฝ่ายแผนงาน 
         2. ร่าง บันทึก หนังสือราชการ ค าสั่งต่าง ๆ ของฝ่ายแผนงาน พร้อมประสานกับงานสารบรรณของโรงเรียน 
         3. จัดพิมพ์แบบขออนุญาตของฝ่ายแผนงานเพ่ือให้บริการผู้เกี่ยวข้อง 
         4. จัดพิมพ์บันทึกการประชุมของฝ่ายแผนงาน และงานที่เกี่ยวข้อง 
         5. จัดท าแฟ้มหนังสือเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือทราบและพิจารณาผ่านตามสายงาน 
        6. ดูแล / จัดให้บริการ อ านวยความสะดวก แก่ผู้ติดต่อราชการต่าง ๆ 
         7. ประสานงานกับหน่วยงานภายในของฝ่ายแผนงานและพัสดุของโรงเรียน ในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
ระเบียบการพัสดุ 
         8. ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ในงานที่รับผิดชอบของฝ่ายแผนงาน 
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         9. ตรวจรับและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
        10. บ ารุง รักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของฝ่ายแผนงาน 
        11. ส ารวจ ตรวจสอบพัสดุประจ าปีเพ่ือขออนุมัติจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด เสื่อมคุณภาพตามระเบียบ 
        12. ประสาน รวบรวมสถิติ ข้อมูล สารสนเทศของทุกฝ่ายเพ่ือเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติการและส่งงาน
สารสนเทศโรงเรียน 
        13. ประสานงาน รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของทุกงานในฝ่ายแผนงานวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล
ให้ตรงตามแผนงานสอดคล้องนโยบายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
       14. ติดตามข้อมูลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายบริหารวิชาการเป็นระยะตาม
ปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายแผนงาน 
       15. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล สารสนเทศของฝ่ายแผนงาน 
       16. ประสานกับแผนงาน เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป 
       17. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
3.  งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
 3.1  คณะกรรมการก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 
 1.  นายสฤษดิ์  สมทิพย์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
 2.  นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
 3.  นายบรรจง  สีค า   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
 4.  นายธวัชชัย  ลือชา   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
 5.  นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ        กรรมการ 
 6.  นายอาคเนย์  มีคุณ  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล    กรรมการ 
 7.  นางวิชุดา  ต าหนง   หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  กรรมการ 
 8.  นางบุณิกา  สุริยะลังกา  หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
 9  นายราม  โสวัน   หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 10. นายสุปรีชา  จ าปารัตน์  หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงาน  กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางสาววราภรณ์  สมดี  ครู     กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

1.  ก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน  โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ
เป้าหมายของโรงเรียน 

2.  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
3.  วางแผน  และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 
4.  ก ากับติดตาม  การด าเนินงานตามแผน  ประเมินผลการด าเนินงาน 
5.  จัดองค์โครงสร้างการบริหารงานตามแผนภูมิการบริหารงาน 
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6.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้อง 
7.  จัดท าการค านวณต้นทุนผลผลิต 
8.  จัดระบบการควบคุมภายใน 
9.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 3.2  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
  1.  นายสฤษดิ์  สมทิพย์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา        ประธานกรรมการ 
  2.  นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
  3.  นายบรรจง  สีค า  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
  4.  นายธวัชชัย  ลือชา  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
  5.  นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ        กรรมการ 
  6.  นายอาคเนย์  มีคุณ  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล    กรรมการ 
  7.  นางวิชุดา  ต าหนง  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  กรรมการ 
  8.  นางบุณิกา  สุริยะลังกา  หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
  9.  นายราม  โสวัน   หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  กรรมการ 
  10. นายสุปรีชา  จ าปารัตน์  หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงานฯ  กรรมการและเลขานุการ 
  11. นางสาววราภรณ์  สมดี  ครู     กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
  12.  นางสาววชัราภรณ์  ศาลารัตน ์ ครูผู้ช่วย     กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1.  จัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนตอบสนองทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 
2.  ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
3.  ก ากับ ติดตามและประเมินผล 
4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.  งานจัดองค์กร 
 4.1 คณะกรรมการจัดท าแผนภูมิการบริหารโรงเรียน 

    1.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี  พนักงานราชการ  
มีหน้าที่ 

1.  จัดองค์กรหรือจัดท าแผนภูมิการบริหารโรงเรียน ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
2.  ประชาสัมพันธ์การจัดองค์กรหรือแผนภูมิการบริหารโรงเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 
3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 4.2 คณะกรรมการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน 
  1.  นางสาวประสบพร  ไชยสาร  คร ู   หัวหน้า 

2.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 

1.  ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบตามขอบข่ายของหน่วยงาน โดยให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
2.  จัดท าเอกสารหลักฐานการก าหนดงานในหน้าที่รับผิดชอบให้ครบทุกงาน ตามแผนภูมิที่โรงเรียนก าหนด 
3.  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
4.  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบ 
5.  ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คณะกรรมการพัฒนาระบบเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1.  นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร  คร ู   ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวประสบพร  ไชยสาร  คร ู   รองประธานกรรมการ 
3.  นายเวชกรณ์  กรมพะไมย  พนักงานราชการ  กรรมการ 

    4.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ 

1.  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดและพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในโรงเรียน เพื่อให้บริการข้อมูล
สารสนเทศ 

2.  จัดหาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
3.  ด าเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศภายในโรงเรียน 
4.  เผยแพร่สารสนเทศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
5.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
คณะกรรมการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 1   นายสฤษดิ์  สมทิพย์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
 2.  นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
 3.  นายบรรจง  สีค า   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
 4.  นายธวัชชัย  ลือชา   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
 5.  นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
 6.  นายอาคเนย์  มีคุณ  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล   กรรมการ 
 7.  นางวิชุดา  ต าหนง   หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  กรรมการ 
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 8. นางบุณกา  สุริยะลังกา  หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
 9. นายราม  โสวัน   หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 10. นายสุปรีชา  จ าปารัตน์  หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงาน   กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางสาววราภรณ์  สมดี  ครู     กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

1.  จัดท ามาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด 
2.  ด าเนินการพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่ก าหนด 
3.  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน และจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนประจ าปี 

เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
4.  น าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
5.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

7.  งานการค านวณต้นทุนผลผลิต 
  1.  นางสาววราภรณ์  สมดี    คร ู   หัวหน้า 
        2.  นางสาวประสบพร  ไชยสาร   คร ู   ผู้ช่วย 
     3.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย  
มีหน้าที่ 
 1.  น าเทคโนโลยีมาใช้ในการค านวณต้นทุนผลผลิต 
 2.  วิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนผลผลิต 
 3.  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
 4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
8. งานการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมจัดระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา 
 1   นายสฤษดิ์  สมทิพย์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 2.  นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
 3.  นายบรรจง  สีค า   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
 4.  นายธวัชชัย  ลือชา   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
 5.  นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการ 
 6.  นายอาคเนย์  มีคุณ  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล  กรรมการ 
 7.  นางวิชุดา  ต าหนง   หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมการ 
 8. นางบุณกา  สุริยะลังกา  หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
 9. นายราม  โสวัน   หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
 10. นายสุปรีชา  จ าปารัตน์  หัวหน้าฝ่ายแผนงาน           กรรมการและเลขานุการ 
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 11. นางสาววราภรณ์  สมดี  ครู    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 12. นางสาวประสบพร  ไชยสาร คร ู    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ 

1. ด าเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์มาตรการ และวิธีการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดอย่างเป็นระบบ 

2. รายงานผลการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
กระทรวงการคลัง  ส านักงบประมาณ  และมติคณะรัฐมนตรีก าหนด และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

9.  งาน ICT และจัดระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน 
 1.  นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร  คร ู    หัวหน้า 
 2.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ วงศ์ภักดี  พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
 3.  นายเวชกรณ์  กรมพะไมย   พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 1.  พัฒนาระบบ ICT ภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 2.  ออกแบบพิจารณา  ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียนให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
 3.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน 

4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

10. งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  1.  นางสาวนิภาภรณ ์  ยุวะบุตร คร ู    ครูผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1   
      2.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี พนักงานราชการ   ครูผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 

3.  นายเวชกรณ์  กรมพะไมย  พนักงานราชการ   ครูผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 
มีหน้าที่ 
 1.  พัฒนาระบบ ICT ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน 
 2.  ออกแบบพิจารณา  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 3.  จัดตารางการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสรุปรายงานผลการใช้บริการ 

4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

11. งานนโยบายและโครงการพิเศษ 
 1. นายสุปรีชา  จ าปารัตน ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงานฯ        ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววราภรณ์  สมดี  คร ู           รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวประสบพร  ไชยสาร  คร ู           กรรมการ 
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 4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี พนักงานราชการ          กรรมการและเลขานุการ 
 5. นางสาววัชราภรณ์  ศาลารตัน์ ครูผู้ช่วย           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนงานเพ่ือสนองนโยบายและโครงการพิเศษของโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด 
2. ด าเนินงานตามนโยบายและโครงการพิเศษ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับสูงขึ้นไป 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

12. งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 
 1.  นายสุปรีชา  จ าปารัตน์  หัวหน้าฝ่ายแผนงาน          ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาววราภรณ์  สมดี  คร ู     รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวนิภาภรณ ์  ยุวะบุตร คร ู     กรรมการ 
 4. นางสาวประสบพร  ไชยสาร  คร ู     กรรมการ 
 5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี พนักงานราชการ    กรรมการ 
 6. นายเวชกรณ์  กรมพะไมย  พนักงานราชการ           กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 1.  จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ  ในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน  
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 2.  วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานฝ่ายบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 
 3.  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานฝ่ายบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ 
 4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
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รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและกิจการนักเรียน 
 นายวัชระ กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
มีหน้าที่ 
  1. ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณกิจการนักเรียน 
  2. ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการ วางแผนการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
  3. วางแผน ก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายบริหารงบประมาณและ
กิจการนักเรียนให้ด าเนินการไปอย่างเป็นระบบตามแผนงาน/โครงการ มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามตามระเบียบ
ของทางราชการ 
  4. ก ากับ ดูแล กลั่นกรองเอกสาร ในส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณและกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็น
เพ่ือปฏิบัติหรือสั่งการ อนุญาตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี 
  5. เป็นกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
  6. วางแผนป้องกัน ควบคุม และแก้ปัญหา นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
  7. บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
  8. งานบริหารการเงินและบัญชี 

9. งานรับ จ่ายเงิน และสวัสดิการ 
  10. งานท าหลักฐานการเงิน การบัญชี และการเก็บรักษาเงิน 
  11. งานบริหารงานพัสดุและสินทรัยพ์ 
  12. งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

13. งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
14.  งานประเมินผลการด าเดินงานการเงินและพัสดุ 

   15.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงบประมาณและกิจการนักเรียน 
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คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 1.  นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการ    ประธานกรรมการ 
 2.  นางชนิดา  เนตรแก้ว  คร ู     รองประธานกรรมการ  
 3.  นางปวีณา  กระจัดกลาง  คร ู     กรรมการ 
 4.  นางสาวอัมพร  โกศล  คร ู     กรรมการ 
 5.  นางสาวสิริยาพร  บุษบิน  คร ู     กรรมการ  
 6.  นางรัตนาภรณ์  มะลัยทอง  ครู ผู้ช่วย    กรรมการ 
 7.  นางสาวจุไรรัตน ์ แก้วอาสา  ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ   
  8.  นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์  ครู หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ  กรรมการและเลขานุการ 
 9.  นางสาวทิชากร  อาจเอ่ียม  ครู รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
   10. นางสาววราภรณ์  ศรีสมบัติ  พนักงานราชการ    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 1.  วางแผน ก ากับดูแล ติดตามและนิเทศงานในฝ่ายบริหารงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.  วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของฝ่ายบริหารงบประมาณตลอดจนการวางแผนการ
ด าเนินการในงาน/กิจกรรม/โครงการในฝ่าย 
 3.  ด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
 4.  ด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 5.  ด าเนินการก าหนดผลผลิต  ผลลัพธ์  และตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษาโดยรวม 
 6.  สรุปผลการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารงบประมาณเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
 7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน  และที่ได้รับมอบหมาย 
 
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
  นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์  คร ู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
มีหน้าที่ 
 ควบคุม  ดูแล  และด าเนินงานต่อไปนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  1. งานส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
  2. งานบริหารการเงินและบัญชี 

3. งานรับ จ่ายเงิน และสวัสดิการ 
  4. งานท าหลักฐานการเงิน การบัญชี และการเก็บรักษาเงิน 
  5. งานบริหารงานพัสดุและสินทรัยพ์ 
  6. งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
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7. งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
8.  งานประเมินผลการด าเดินงานการเงินและพัสดุ 

     9.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.  งานส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
1.  นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการ    ประธานกรรมการ 
2.  นางชนิดา  เนตรแก้ว  คร ู     รองประธานกรรมการ 
3.  นางปวีณา  กระจัดกลาง คร ู     กรรมการ 
4.  นางสาวอัมพร  โกศล  คร ู     กรรมการ 
5.  นางสาวสิริยาพร  บุษบิน คร ู     กรรมการ 
6.  นางรัตนาภรณ์  มะลัยทอง ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
7.  นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์ ครู หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ  กรรมการและเลขานุการ 
8.  นางสาวทิชากร  อาจเอ่ียม ครู รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
9. นางสาววราภรณ์  ศรีสมบัติ พนักงานราชการ    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าของฝ่ายบริหารงบประมาณ 
2. จัดท าหนังสือราชการโต้ตอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดท าบันทึกข้อความ แจ้งให้ครูและบุคลากรรับทราบในแนวแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
4. ดูแลความเรียบร้อยอ านวยความสะดวก ในการบริการผู้มาติดต่องานในฝ่ายบริหารงบประมาณ 
5. ดูแลความเรียบร้อยความสะอาดและกิจกรรม 5 ส. ส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
6. แจ้งเวียนและบันทึกการประชุมของฝ่ายบริหารงบประมาณทุกครั้งที่มีการประชุม 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
3.  งานบริหารการเงินและบัญชี 

1.นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม   คร ู    หัวหน้า 
2.  นางปวีณา  กระจัดกลาง   คร ู    ผู้ช่วย 
3.  นางรัตนาภรณ์  มะลัยทอง   ครู ผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

    4.  นางสาวจุไรรัตน์  แก้วอาสา   ลูกจ้างชั่วคราว   ผู้ช่วย 
    5.  นางสาววราภรณ์  ศรีสมบัติ   พนักงานราชการ   ผู้ช่วย   
มีหน้าที่ 

1. จัดท าหลักฐานการเงินและบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 
2. ดูแล ก ากับ และรับเงิน ให้ถูกต้อง ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบการรับเงิน 
3. ดูแล ก ากับ และ จ่ายเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
4. เก็บรักษาเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
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5. ควบคุมและตรวจสอบการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 
6. ประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามการใช้จ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 

4.  งานรับเงิน  จ่ายเงิน 
     1.  นางชนิดา  เนตรแก้ว  ครู    หัวหน้า 
  2.  นางปวีณา  กระจัดกลาง  คร ู    ผู้ช่วย 
     3.  นางสาววราภรณ์  ศรีสมบัติ พนักงานราชการ   ผู้ช่วย  
มีหน้าที่ 
ควบคุม  ดูแล  ด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ให้เกิดความเรียบร้อย 

1.  จัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทุกประเภท 
2.  ประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
3.ควบคุมสมุดคู่ฝาก ทะเบียนคุมเช็คและเช็คทุกประเภท 
4.  ควบคุมการเบิกและจ่ายเงิน 
5.  จัดท าหลักฐานทางการเงินทุกประเภท 
6.  เบิกใบเสร็จรับเงินทุกประเภทจากต้นสังกัดมาควบคุมและจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
7.  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นปีงบประมาณ 
8.  การรับเงิน และการจ่ายเงินทุกประเภท 
9.  การเบิกจา่ยเงินสวัสดิการ  ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้านและเงินการศึกษาบุตร  
10.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.  งานท าหลักฐานการเงิน  การบัญชี  และเก็บรักษาเงิน 
1. นางปวีณา  กระจัดกลาง   คร ู    หัวหน้า 
2. นางรัตนาภรณ์  มะลัยทอง   ครู ผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
3.  นางสาววราภรณ์  ศรีสมบัติ   พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
4.  นางสาวจุไรรัตน์  แก้วอาสา   ลูกจ้างชั่วคราว   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. บริหารงานการเงินและบัญชี  ดังนี้ 

1.1  การเบิกเงิน 
1.2  การเก็บรักษาเงิน 
1.3  การน าส่งเงิน 
1.4  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
1.5  การจัดท าบัญชีการเงิน 
1.6  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
1.7   การจัดท า ควบคุมและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงานทางการเงิน 
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1.8  จัดเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆให้อยู่ในความปลอดภัยเพ่ือรอตรวจสอบต่อไป 

 2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
6.  หัวหน้างานการเงิน 
         นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม  ครู     
มีหน้าที่ 

ควบคุม  ด าเนินงานต่อไปนี้  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
1.  งานส านักงานการเงิน 
2.  งานบริหารการเงินและบัญชี 
3.  งานรับเงิน จ่ายเงิน และสวัสดิการ 
4.  งานท าหลักฐานการเงิน  การบัญชี  และเก็บรักษาเงิน 
5.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
6.  งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
7.  งานประเมินผลการด าเนินงานการเงิน 
 

7.  งานพัสดุและสินทรัพย์ 
1.  นางชนิดา  เนตรแก้ว    ครู     หัวหน้า 

     2. นางสาวอัมพร  โกศล   คร ู   ผู้ช่วย 
3.  นางสาวสิริยาพร  บุษบิน   คร ู   ผู้ช่วย 
4. นายอานุภาพ  ศรีบุญเรือง   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1.   บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์  ดังนี้ 
  1.1  การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
    แนวทางการปฏิบัติ 
    1)  ด าเนินการจัดซื้อจัดหาทุกประเภทตามระเบียบพัสดุ 35 แก้ไขเพ่ิมเติม 

2) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และ 
สิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพ่ือทราบสภาพการใช้งาน 
    3)  จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 
    4)  ควบคุม ดูแลการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ  ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน  ทั้งที่ซื้อหรือจัดหา
จากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตลอดจนที่ได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึกทะเบียนคุม
ราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์  



34 
    5)  จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุส าหรับที่ดิน   อาคาร  และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ด าเนินการ และที่ยัง
ไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
เพ่ือด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน   และให้จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
    6)   ควบคุม ดูแลการ จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา   ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบ
ทะเบียนคุมสินทรัพย์ก็ได้  ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 
    7)  จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    8)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.2  การจัดหาพัสดุ 
   แนวทางการปฏิบัติ 
    1) วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพ่ือ 
ตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่ก าหนดตาม 
มาตรฐานกลาง 
    2) จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่ร่วมมือกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา   
1.3  การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
   แนวทางการปฏิบัติ 
    1)   ควบคุม ดูแลการจัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างใน
กรณีท่ีเป็นแบบมาตรฐาน 
    2)   ตั้งคณะกรรมการข้ึนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณี 
ที่ไม่เป็นแบบมาตรฐานโดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
    3)   จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ จ่าย/ขาย
แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญา และเมื่อตรวจรับงานให้มอบ
เรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 
  1.4  การควบคุม บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 
   แนวทางการปฏิบัติ 
    1)ควบคุม ดูแลการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
    2)ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
    3)ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
    4)   ควบคุม ดูแลการตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมท้ังก่อนและหลังการใช้งาน ส าหรับ
ทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและท าจ าหน่าย หรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่ง
ปลูกสร้าง 
 2.  ควบคุมการยืม-คืนพัสดุของสถานศึกษาของบุคลากร หน่วยงานราชการและชุมชน 
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 3.  รายงานการขอซื้อ ขอจ้างตามระเบียบพัสดุ และงานสถิติข้อมูลพัสดุ 
 4.  จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน 
 5.  ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจพัสดุประจ าปี 
 6.  จ าหน่วยพัสดุ และปรับซ่อมพัสดุ 
 7.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
8.  ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 1.  นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์   คร ู    หัวหน้า 
    2.  นางสาวทิชากร  อาจเอ่ียม   คร ู    ผู้ช่วย 
 3.  นางชนิดา  เนตรแก้ว   คร ู    ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 

 1. วางแผนร่วมกับผู้บริหาร เพ่ือระดมทุน ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
  2.  จัดกิจกรรมระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
  3.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือการระดมทุน เพ่ือการศึกษา 
  4.  ด าเนินการระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
  5.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

9.  งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
     1. นางสาวสิริยาพร  บุษบิน   คร ู   หัวหน้า 
     2.  นางสาววราภรณ์  ศรีสมบัติ  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
      3.  นางสาวจุไรรัตน์  แก้วอาสา  ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 

1. จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายทั้งการจัดหาและการ
ใช้สวัสดิการเพื่อการศึกษา 

2. วางระเบียบการใช้เงินสวัสดิการ 
3. ด าเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ 
4. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ 
5. ด าเนินการจัดสวัสดิการนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ.

และรัฐบาล 
6. ด าเนินงานด้านสร้างขวัญและก าลังใจครู  บุคลากรและนักเรียน ทุกคนตามความเหมาะสม 
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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10.  งานประเมินผลการด าเนินงานการเงินและพัสดุ 
  1. นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม   คร ู   หัวหน้า 
  2. นางปวีณา  กระจัดกลาง   คร ู   ผู้ช่วย 
  3.  นางชนิดา  เนตรแก้ว    คร ู   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 1.จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงบประมาณเมื่อสิ้นภาคเรียน  ในระดับหน่วยงานย่อยภายใน
โรงเรียน  โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 2.  วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 3.  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 
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1. คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน 
    1. นายสฤษดิ์   สมทิพย์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
    2. นายบรรจง   สีค า   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
    3. นายธวัชชัย   ลือชา   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
    4. นายทธ    ทองภามี   คร ู    กรรมการ 
    5. นายพัชระ     วงค์เจริญ   คร ู    กรรมการ 
    6. นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย  คร ู    กรรมการ 
    7. นายอานุภาพ    เรืองศรี  คร ู    กรรมการ 
    8. นายธวัฒน์   แสงตะวัน  คร ู    กรรมการ 
    9. นายไพทูรย์   กะมุล   คร ู    กรรมการ 
    10. นายประจักษ์   สะอาด  คร ู    กรรมการ 
    11. นายชัยวัฒน์    ประพาฬ  คร ู    กรรมการ 
    12. นายธิตทิวา   หาลวย  คร ู    กรรมการ 
    13. นางสาวอินทร์ธุอร   นิกพิมพ์       ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
    14. นายพิทยา  จันดาบุตร  พนักงานราชการ   กรรมการ 
    15. นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจ าปา  พนักงานราชการ   กรรมการ 
    16. นางสาวอมรา โทนะพันธ์  พนักงานราชการ   กรรมการ 
    17. นางสาวฐิติพร โพธิ์ทิพย์  ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการ 
    18. นายณัฐพล   แก้วอาสา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
    19. นายชโนดม    นามสุข  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
    20. นางสาวสุดารัตน์   เสนาภักดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
    21. นายอัษฎาสิมมา   นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
    22. นายพงษ์ศักดิ์   สารภาพ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
    23. นายวัชระ   กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
    24. นายราม     โสวัน   คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ 
 1. ก าหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน และวางแผนการด าเนินงานของฝ่ายกิจการ
นักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
 2. ก าหนดแผนงาน งาน โครงการ กิจกรรมที่จะด าเนินการในฝ่ายกิจการนักเรียน และเสริมสร้าง คุณธรรม
จริยธรรมแก่นักเรียน 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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 3. จัดท าและปรับปรุง กฎระเบียบ และข้อบังคับในการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมทั้งจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของฝ่ายกิจการนักเรียน 
 4. ประสานงานกับทุกฝ่ายงานของโรงเรียน และกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน 
 5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้บังเกิดผลดียิ่งขึ้น 
 6. ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่รับผิดชอบและเก่ียวข้อง 
 7. วางแผนและพัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียน 
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
1. หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
  นายราม  โสวัน  คร ู   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
 มีหน้าที่ 
  1. ร่วมให้ค าปรึกษา และรวบรวมจัดท าระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานฝ่ายกิจการนักเรียน จัดท าแผนงานฝ่าย
กิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานและประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
  2. จัดท าเอกสารเกี่ยวแผนภูมิสายงาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และพรรณนางานของบุคลากรในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
  3. ร่วมวางแผนและก ากับติดตามงานทุกกลุ่มงานในฝ่ายกิจการนักเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  4. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอก ตามกรอบภาระหน้าที่ เพ่ือประสานการ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  5. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม งาน ของฝ่ายกิจการนักเรียน 
  6. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่อผู้เกี่ยวข้อง 
  7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2. งานส านักงาน 

1. นายวัชระ   กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมกร 

2. นายราม     โสวัน  คร ู    รองประธานกรรมการ 

3. นายพัชระ     วงค์เจริญ   คร ู    กรรมการ 

4. นายทธ  ทองภามี  คร ู    กรรมการ 

5. นายอานุภาพ    เรืองศรี  คร ู    กรรมการ 

6. นางคมคิด  ศรีสุข  คร ู    กรรมการ 

7. นายธวัฒน์   แสงตะวัน  คร ู    กรรมการ 

8. นางสาวนฤมล  พ้ืนผา  คร ู    กรรมการ 

9. นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย  คร ู    กรรมการ 
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10. นายชัยวัฒน์    ประพาฬ  คร ู    กรรมการ 

11. นายไพทูรย์   กะมุล  คร ู    กรรมการ 

12. นายธิตทิวา   หาลวย  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 

13. นายพิทยา  จันดาบุตร  พนักงานราชการ   กรรมการ 

14. นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจ าปา  พนักงานราชการ   กรรมการ 

15. นางสาวอมรา โทนะพันธ์  พนักงานราชการ   กรรมการ 

16. นายสุจิน  คูณเมือง  พนักงานราชการ   กรรมการ 

17. นางสาวฐิติพร โพธิ์ทิพย์  ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการ 

18. นายประจักษ์   สะอาด  ครชู่วยสอน   กรรมการ 

19. นายณัฐพล   แก้วอาสา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 

20. นายชโนดม    นามสุข  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 

21. นางสาวสุดารัตน์   เสนาภักดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 

22. นายอัษฎา สิมมา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 

23. นายพงษ์ศักดิ์   สารภาพ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 

24. นางสาวอินทร์ธุอร   นิกพิมพ์       ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
  1. รับ-ส่งหนังสือ ร่าง-พิมพ์หนังสือ เสนอหนังสือ เก็บหนังสือ และติดตามหนังสือ 
  2. ท าหน้าที่เลขานุการฝ่ายในการจัดท าระเบียบวาระบันทึกและรายงานการประชุม  
  3 ออกใบรับรองความประพฤติให้นักเรียนโดยความเห็นชอบของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  4. วางแผนการใช้และประสานกับงานพัสดุ ในการด าเนินการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงานฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
  5. ควบคุม ลงทะเบียน ติดตาม บ ารุงรักษา และตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้
งาน รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปีของฝ่าย 
  6. จัดท าแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานในฝ่าย 
  7. เก็บรวบรวมสถิติต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินงานของฝ่าย 
  8. จัดท าและเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎข้อบังคับ แนวปฏิบัติ คู่มือนักเรียน ให้ครูและนักเรียน 
รวมทั้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบ 
  9. จัดท าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้นข้อมูลนักเรียน 
  10. ประสานงานและต้อนรับผู้มาติดต่อประสานงานกับฝ่ายกิจการนักเรียน 
  11. จัดท าแผนภูมิบริหารงานฝ่าย และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  12. ก าหนดตารางนัดหมายให้กับหัวหน้างานต่าง ๆ ในฝ่าย 
  13. จัดท าระบบ 5 ส. ของส านักงานฝ่าย 
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  14. ดูแลรับผิดชอบในการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายในฝ่าย 
  15. จัดท าและด าเนินการระบบประกันคุณภาพในกลุ่มงาน 
  16. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
3. กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1.  นายราม  โสวัน   คร ู   หัวหน้างาน 
 2.  นายทธ  ทองภามี   คร ู   ผู้ช่วย 
 3.  นายพัชระ  วงค์เจริญ   คร ู   ผู้ช่วย 
 4.  คณะครูที่ปรึกษาทุกคน  ครู   ผู้ช่วย 
 5.  นายพิทยา  จันดาบุตร   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 6.  นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจ าปา  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 7.  นางสาวอมรา  โทนะพันธ์  พนักงานราชการ  เลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
  1. จัดท าค าสั่งเพ่ือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
  2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3. ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับครูในการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  4. ประสานงานและช่วยเหลืองานอ่ืน ๆ ในฝ่าย 
  5. จัดท าและด าเนินการระบบประกันคุณภาพในกลุ่มงาน 
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
4. กลุ่มงานปกครองระดับ 
 1. นางสาวอุบลรัตน์  เรืองศรี  คร ู   หัวหน้างาน 
 2. นายไพฑูรย์  กะมุล   คร ู   ผู้ช่วย 
 3. นายธนวัฒน์  แสงตะวัน  คร ู   ผู้ช่วย 
 4. ครูหัวหน้าระดับ   ครู   ผู้ช่วย 
 5. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 6. นายประจักษ์  สะอาด   ผู้ช่วยคร ู  ผู้ช่วย 
 7. นางสาวฐิติพร  พรมโสภา  ครูพ่ีเลี้ยง  เลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
  1. ให้หัวหน้างานด าเนินการจัดท าค าสั่งเพ่ือเสนอแต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น คณะกรรมการระดับชั้นและครูที่
ปรึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
  2.ก าหนดแนวปฏิบัติ ภาระงานและระเบียบการปกครองระดับชั้น 
  3.ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในระดับชั้น 
  4. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานกิจการนักเรียนในระดับชั้น ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและนโยบาย 
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  5. จัดท าระเบียน ตรวจเช็ค ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การร่วมกิจกรรม การมาเรียน การขออนุญาตออก
นอกบริเวณโรงเรียน  
  6. ประสานงานเพื่อออกหนังสือเชิญผู้ปกครองกับงานส านักงานฝ่าย  
  7. จัดท ารายงาน สรุป ประเมินผล การท างานของคณะกรรมการระดับชั้น 
  8. จัดท าและด าเนินการระบบประกันคุณภาพในกลุ่มงาน 
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
5. กลุ่มงานพัฒนานักเรียนและสภานักเรียน 
 1. นายชัยวัฒน์    ประพาฬ  คร ู   หัวหน้างาน 
 2. นางสาวนฤมล  พ้ืนผา   คร ู   ผู้ช่วย 
  3. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์  คร ู   ผู้ช่วย 
 4. นายพิทยา  จันดาบุตร   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 5. นายธนพัฒน์  ใจตรง   ครูผู้ช่วย   เลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
  1. เผยแพร่หลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ส่งเสริมประชาธิปไตยท้ังในระดับกลุ่ม ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน 
  3. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีละ 1 ครั้ง 
  4. ส่งเสริมและพัฒนางานสภานักเรียนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
  5. จัดท าคู่มือ ระเบียบ คณะกรรมการสภานักเรียน 
  6. เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน และรับผิดชอบการด าเนินงานของสภา
นักเรียน 
  7. ให้ความร่วมมือส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับชุมชน 
  8. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการในกิจกรรมคณะสีของโรงเรียน 
  9. ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของคณะสี 
  10. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การท างานของคณะกรรมการคณะสี และกิจกรรมของคณะสี 
  11. จัดท าแผนพัฒนานักเรียน และโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนโดยมีสภานักเรียนเป็นส่วนร่วม 
  12. ด าเนินการเกี่ยวกับการทัศนศึกษาของนักเรียนตามแผน สรุปและรายงานการด าเนินงาน 
  13. จัดท าและด าเนินการระบบประกันคุณภาพในกลุ่มงาน 
  14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
6. กลุ่มงานสร้างเสริมวินัยนักเรียน 
 1. นายพัชระ วงค์เจริญ   คร ู   หัวหน้างาน 
 2. นายทธทองภามี   คร ู   ผู้ช่วย 
 3. นายอานุภาพ  เรืองศรี   คร ู   ผู้ช่วย 
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 4. นายศรายุทธ   ประสานศรี  คร ู   ผู้ช่วย 
 5. นายชัยวัฒน์ ประพาฬ   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 6. นางสาวสุวภรณ์ ชื่นจ าปา  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 7. นายประจักษ์   สะอาด   ครูช่วยสอน  ผู้ช่วย 
 8. นายพิทยา   จันดาบุตร   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย   
 9.นายธนพัฒน์  ใจตรง   คร ู   เลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
  1. จัดท าแผนงาน โครงการ เพ่ือพัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักเรียน 
  2. ก ากับติดตามความประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบวินัยโรงเรียน 
  3. ด าเนินการทางวินัยกับนักเรียนที่ท าผิดระเบียบด้วยวิธีการที่เหมาะสมไม่ขัดกับกฎหมาย 
  4. จัดกิจกรรม รณรงค์ สร้างเสริมวินัยที่ดีให้กับนักเรียน 
  5. จัดท าระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกา ที่เก่ียวข้องกับระเบียบวินัยของนักเรียน และบังคับใช้ 
  6. ประสานกับงานปกครองระดับชั้นเพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยในชั้นเรียน 
  7. เก็บข้อมูล สถิติ และรายงานพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสมให้หัวหน้าฝ่ายทราบ 
  8. เป็นตัวกลางประสานระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียนในการปรับพฤติกรรมนักเรียน 
  9. จัดท าและด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในกลุ่มงาน 
  10. ปฏิบัติงานอืน่ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
7. กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. นายไพฑูรย์  กะมุล   คร ู   หัวหน้า 
 2.นายศรายุทธ   ประสานศรี  ครู     ผู้ช่วย  
 3นายประจักษ์   สะอาด   คร ู   ผู้ช่วย 
 4. นายทธ   ทองภามี   คร ู   ผู้ช่วย 
 5. นางสาวสุวภรณ์   ชื่นจ าปา  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 6.นางสาวนฤมล  พ้ืนผา   คร ู   เลขานุการ 
มีหน้าที่ 
  1. จัดกิจกรรม รณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในโรงเรียน 
  2. ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3. จัดท าโครงการ หรือค่ายเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  4. จัดกิจกรรม รณรงค์ ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของคนไทย 
  5. ก าหนดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและก ากับติดตามการดูแลเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  6. ให้ความร่วมมือกับชุมชนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  7. ประสานงานและจัดให้มีการอบรมนักเรียนเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีของคนไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
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  8. จัดท าและด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในกลุ่มงาน 
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
8. กลุ่มงานป้องกันสิ่งเสพติดและการกระท าผิดกฎหมาย 
 1.นายรวม   โสวัน   คร ู   หัวหน้างาน 
 2. นายพัชระ  วงค์เจริญ   คร ู   ผู้ช่วย 
 3. นายอานุภาพ  เรืองศรี   คร ู   ผู้ช่วย 
 4. นายไพฑูรย์  กะมุล   คร ู   ผู้ช่วย 
  5. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์  คร ู   ผู้ช่วย 
  6. นายธนวัฒน์  แสงตะวัน  คร ู   ผู้ช่วย 
  7. นายพิทยา  จันดาบุตร   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 8. นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจ าปา  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 9. นายประจักษ์  สะอาด   ผู้ช่วยคร ู  ผู้ช่วย 
 10. นายธท   ทองภามี   คร ู   เลขานุการ 
 11. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์  พนักงานราชการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
  1. วางแผน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติดและการกระท าผิดกฎหมาย 
  2. จัดท าโครงการ กิจกรรม เพ่ือสร้างความตระหนักถึงโทษของสารเสพติดและการท าผิดกฎหมาย 
  3. คัดกรองนักเรียนเพ่ือเฝ้าระวังปัญหาด้านสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
  4. เฝ้าระวัง และประสานเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสารเสพติดในโรงเรียน 
  5. ประสานกับครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และด าเนินการส่งต่อหรือบ าบัดนักเรียนที่ติดสารเสพติด 
  6. ให้ความรู้ครูที่ปรึกษาในการคัดกรอง และดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 
  7. จัดท าสถิติ ข้อมูล นักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือเกี่ยวข้องกับสารเสพติดและการกระท าที่ผิดกฎหมาย 
  8. จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว สายด่วน สายสืบ เพื่อป้องกันและประสานเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการทาง
กฎหมายกับนักเรียนที่มีพฤติกรรมเป็นผู้ค้าสารเสพติด 
  9. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังร่วมกับชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  10. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะ 
  11. จัดท าและด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในกลุ่มงาน 
  12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   
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9. กลุ่มงานเครือข่ายผู้ปกครอง 
 1.นางสาวนฤมล  พ้ืนผา   คร ู   หัวหน้างาน 
 2.นายธนพัฒน์  ใจตรง   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 3. นายธนวัฒน์ แสงตะวัน   คร ู   ผู้ช่วย 
  4.นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์  คร ู   เลขานุการ 
มีหน้าที่ 
  1. สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง และมีการประสานงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง 
  2. ด าเนินการให้มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกคนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  3. ประสานและขอความร่วมมือกับชุมชนรอบโรงเรียนเพ่ือติดตามพฤติกรรมนักเรียน 
  4. จัดท าคู่มือผู้ปกครองเครือข่าย และรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
 5. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน 
 6. จัดท าและด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในกลุ่มงาน 
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
10. กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยนักเรียน 
 1. นายธิตทิวา    หาลวย   คร ู   หัวหน้างาน 
 2.นายธนวัฒน์ แสงตะวัน   คร ู   ผู้ช่วย 
 3. นายอานุภาพ  เรืองศรี   คร ู   ผู้ช่วย 
 4. นายศรายุทธ ประสานศรี  ครู     ผู้ช่วย  
 5. นายชัยวัฒน์ ประพาฬ   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 6.นายประจักษ์    สะอาด   ผู้ช่วยคร ู  ผู้ช่วย 
 7.นายไพบูลย์  สุวรรณค า   ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
 8. นายนนท์  กล้าหาญ   ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
 9. นางสาวฐิติพร โพธิ์ทิพย์  ครูพ่ีเลี้ยง  เลขานุการ 
มีหน้าที่ 
  1. ออกระเบียบ กฎ กติกาเพ่ือรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 
  2. ท าคู่มือแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา 
  3. จัดท าระเบียน รถรับส่งนักเรียน รถจักยานยนต์นักเรียน และบอร์ดสารสนเทศการใช้รถของนักเรียนและ
สถิติต่าง ๆ ที่ส าคัญ 
  4. กลั่นกรองควบคุมและอนุญาตให้นักเรียนเข้าออกโรงเรียนในเวลาเรียน 
  5. จัดระเบียบการจอดรถของนักเรียนและครูในโรงเรียน 
  6. จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้รถและการขับขี่อย่างปลอดภัยและถูกกฎจราจรให้กับนักเรียน 
  7. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานกับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งเพื่อให้นักเรียนมีใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
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  8. ร่วมกับครูหัวหน้าระดับแต่งตั้งครูเวรรักษาความปลอดภัยประจ าวัน และก าหนดหน้าที่บริเวณรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน 
  9. จัดระบบรักษาความปลอดภัย เสนอแนะ และประสานฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยกับ
นักเรียนทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียน 
  10. รายงานการรักษาความปลอดภัย จัดท าและด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในกลุ่มงาน 
  11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
11. กลุ่มงานอนามัยและโภชนาการ 
 1.  นางกัลยาณี  ไชยธรรม  คร ู   หัวหน้างาน 
 2.  นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์  คร ู   ผู้ช่วย 
 3.  นางสาวอมรา  โทนะพันธ์  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 4.  นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจ าปา  พนักงานราชการ  เลขานุการ 
มีหน้าที่ 
  1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบคุณภาพอาหารและโภชนาการให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัยในการบริโภค 
  2. ก ากับ ควบคุม ดูแล การจัดจ าหน่ายสินค้าเก่ียวกับการบริโภคของนักเรียนให้เป็นสินค้าท่ีมีประโยชน์และมี
บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม 
  3. จัดกิจกรรม รณรงค์ การรับประทานอาหารที่ถูกต้องและมีประโยชน์ต่อร่างกาย 
  4. จัดระเบียบการใช้โรงอาหาร การจ าหน่ายอาหาร ความสะอาดของการประกอบอาหาร และตรวจสอบ
ความสะอาดปลอดภัยของวัสดุรองรับอาหาร 
  5. จัดกิจกรรมส่งเสริมรับรองร้านค้าสะอาดปลอดภัย 
  6. ดูแล รักษา สุขภาพเบื้องต้นให้กับนักเรียนและประสานกับเจ้าหกน้าที่เพ่ือการส่งต่อรายกรณี 
  7. ด าเนินการให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีกับนักเรียนทุกคน 
  8. จัดกิจกรรม รณรงค์ เกี่ยวกับสุขอนามัยและโภชนาการให้กับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
  9. ติดตามปัญหาที่อาจส่งผลต่อสุขภาพนักเรียน และด าเนินการวางแผนป้องกันโรคติดต่อภายในโรงเรียน 
  10. ด าเนินการสุ่มตรวจห้องน้ าและรายงานการแก้ไขเพ่ือสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน 
  11. จัดท าข้อมูลนักเรียนด้านสุขภาพ สุขอนามัย ภาวะทุพโภชนาการ ส่วนสูง น้ าหนัก การได้ยิน การเห็น 
โรคประจ าตัว การใช้ยา เป็นต้น 
  12. จัดท าและด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในกลุ่มงาน 
  13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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12. กลุ่มงานควบคุมคุณภาพภายในฝ่ายกิจการนักเรียน 
 1.  นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้า 
 2.  นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย  คร ู    กรรมการ 
 3.  นายทธทองภามี   คร ู    กรรมการ 
 4.  นายพัชระ  วงค์เจริญ   คร ู    กรรมการ 
 5.  นางสุกิจ  ศรีปาน   คร ู    กรรมการ 
 6.  นายราม  โสวัน   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 7.  นางคมคิด  ศรีสุข   คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
  1. วางแผน และด าเนินการควบคุมคุณภาพภายในฝ่ายกิจการนักเรียน 
  2. นิเทศและส่งเสริมให้ความรู้กับบุคลากรในฝ่ายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและการพัฒนางาน 
  3. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ให้มีการประกันคุณภาพในกลุ่มงาน 
  4. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย 
  5. ประสานงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เก่ียวข้อง 
  6. สรุป รวบรวม จัดท าแฟ้มและรายงานข้อมูลมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่าย 
  7. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่าย 
  8. ร่วมมือและประสานงานกับฝ่ายแผนงานในการจัดท าโครงการ กิจกรรมและแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
โรงเรียน 
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป  
 นายธวัชชัย   ลือชา  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
มีหน้าที่ 
  ก ากับ  ดูแล นิเทศติดตาม การด าเนินงานในงานบริหารบุคคลและบริหารทั่วไปต่อไปนี้  ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของโรงเรียน สพม./สมป. / สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัด  และสนองนโยบายของรัฐ  และอ่ืน ๆ  
 1. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
   1.  การวางแผนอัตราก าลัง 
   2.  การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
   3.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
   4.  การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   5.  การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   6.  การลาทุกประเภท 
   7.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   8.  การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
   9.  การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
   10.  การรายงานผลการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
   11.  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
   12.  การออกจากราชการ 
   13.  การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
   14.  การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   15.  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   16.  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   17.  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   18.  การส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   19.  การริเริ่มส่งเสริมการขอใบอนุญาต และการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
    1. วางแผนและบริหารงานในฝ่ายบริหารทั่วไป 
   2. มอบหมายงาน  ก ากับ  ติดตาม  ดูแล  ประสานงาน และแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย  
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ 
   4. บริหารจัดการงานโรงเรียนร่วมกับคณะผู้ร่วมบริหาร 
   5. ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
         6. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายหรือมีค าสั่งจากผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป 
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คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 1.  นายสฤษดิ์  สมทิพย์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา       ประธานกรรมการ 
 2.  นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา        รองประธานกรรมการ 
 3.  นายบรรจง   สีค า   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา        รองประธานกรรมการ 
 4.  นางวิชุดา  ต าหนง   หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ    กรรมการ 
 5.  นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ    กรรมการ 
 6.  นายสุปรีชา  จ าปารัตน ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ   กรรมการ 
 7.  นางบุณิกา   สุริยะลังกา  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป     กรรมการ 
 8.  นายราม  โสวัน   หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน    กรรมการ 
 9. นายธวัชชัย  ลือชา   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา         กรรมการและเลขานุการ 
 10. นายอาคเนย์  มีคุณ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
  ให้ค าปรึกษาแก่คณะท างานฝ่ายบริหารงานบุคคลเพ่ือให้การด าเนินงานในสายงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบาย
ของโรงเรียน สพท./สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานต้นสังกัด  และสนองนโยบายของรัฐ  และอ่ืน ๆ ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 
 
คณะท างานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  1. นายธวัชชัย  ลือชา   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์          ครู                         กรรมการ 
 3. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์  คร ู    กรรมการ 
  4. นางสาวมะณี  ศรีสันต์          ครอัูตราจ้าง                       กรรมการ 
  5. นายอาคเนย์  มีคุณ          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
  ด าเนินงานในงานบริหารบุคคลต่อไปนี้  ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน สพม./สมป. / สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัด  และสนองนโยบายของรัฐ  และอ่ืน ๆ  
 1.  การวางแผนอัตราก าลัง 
 2.  การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 4.  การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5.  การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 6.  การลาทุกประเภท 
 7.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
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 8.  การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 9.  การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 10.  การรายงานผลการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 11.  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 12.  การออกจากราชการ 
 13.  การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
 14.  การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 15.  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 16.  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 17.  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 18.  การส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 19.  การริเริ่มส่งเสริมการขอใบอนุญาต 
 20.  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
1.  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  นายอาคเนย์  มีคุณ  ครู  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  
มีหน้าที่ 
 ดูแล  ก ากับการด าเนินการงานต่อไปนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 1.  งานส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
     2.  งานพัฒนาบุคลากร มีแผนพัฒนาบุคลากรในเรื่องต่อไปนี้ 
   -  การปฐมนิเทศ  การนิเทศภายใน 
   -  การจัดหาหรือจัดท าเอกสารแนะน าการปฏิบัติงาน 
   -  การส่งบุคลากรไปอบรม  ประชุม  สัมมนา  ศึกษาเพิ่มเติม  ศึกษาดูงาน 
   -  การจัดอบรม  ประชุมหรือสัมมนาภายในโรงเรียน 
 3.  งานทะเบียนประวัติ 
     4.  งานวางแผนอัตราก าลัง  วิเคราะห์อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา  และจัดท าแผนอัตราก าลัง
ระยะ  3-5  ปี  และก าหนดต าแหน่ง 
 5.  งานสรรหา  บรรจุ  และแต่งตั้ง 
 6.  งานวินัยและรักษาวินัย 
 7.  งานเลื่อนขั้นเงินเดือน งานความดีความชอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     8.  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   9.  งานลงเวลา สถิติการลา  มาสาย 
     10.  บุคลากรน าความรู้ที่ได้จาการพัฒนามาขยายผลในโรงเรียน 
     11.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
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  12.  มีแผนการบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจบุคลากร 
 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.  งานส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 1 นายอาคเนย์  มีคุณ   คร ู   ประธานกรรมการ 
 2 นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์  คร ู   กรรมการ 
 3 นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์  คร ู   กรรมการ 
 4 นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
  5 นางสาวมะณี  ศรีสันต์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่
  1. ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และกิจกรรม 5 ส. ของส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 2. อ านวยความสะดวก ในการบริการผู้มาติดต่องานในฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 3. ลงทะเบียนรับและหนังสือส่งของฝ่ายบริหารงานบุคคล  และจัดเก็บหนังสือราชการเป็นปัจจุบัน 
  4. ร่าง  พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารงานบุคคล  
  5. ร่าง  พิมพ์ ส าเนาโต้ตอบหนังสือราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6. จัดท าบันทึกข้อความ แจ้งให้ครูและบุคลากรรับทราบในแนวแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 7. รวบรวมโครงการ  งานพิเศษต่าง ๆ ที่ฝ่าย/งานต่าง ๆ เสนอมาเพ่ือโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ 
  8. กรอกแบบรายงาน  ข้อมูล  สถิติต่าง ๆ ร่วมกับงานประเมินผลโครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  9. แจ้งเวียนและจดรายงานการประชุมของฝ่ายบริหารงานบุคคลทุกครั้งที่มีการประชุม 
 10. ติดตาม  สรุป  รายงาน  การด าเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกับงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 11. รับผิดชอบสมุดเยี่ยมเพ่ือเสนอผู้มาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแก่โอกาส 
 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3.  งานอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
   นางสาวกุลธิดา    ดวงแก้ว  ครู     
มีหน้าที่  
 1. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษาโดยจัดท าแผนอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  และจัดท าแผนอัตราก าลังระยะ  3-5  ปี  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 2.  งานวางแผนอัตราก าลัง  วิเคราะห์อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา  และจัดท าแผนอัตราก าลังระยะ  
3-5  ปี  และก าหนดต าแหน่ง 
  3. จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.  ก าหนด  
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 4. งานสรรหา  บรรจุ  และแต่งตั้ง 
  4.1 จัดเตรียมเอกสารส าหรับการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้ง 
  4.2.แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน  มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เกณฑ์การประเมินผลงาน 
ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมีการมอบหมายหน้าที่งานให้ปฏิบัติ 
  4.3. ติดตาม  ประเมินผลและให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 
 5.  จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาเพ่ือการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
  5.1   กรณีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังหรือตามเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
     5.2  กรณีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก ( 4.1 ) สถานศึกษาสามารถด าเนินการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวของสถานศึกษาได้  โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา  ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4. งานพัฒนาบุคลากร 
  1.  นายอาคเนย์  มีคุณ   คร ู   หัวหน้า 
   2. นางสาวกุลธิดา    ดวงแก้ว  ครู    ผู้ช่วย 
  3. นางสาววรุณทิพย์   มณีวงศ์  ครู    ผู้ช่วย 
  4. นางสาวมะณี   ศรีสันต์   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่  
 1.  จัดท าแผนงานและโครงการงานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

2. จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร 
 3. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  ก่อนเลื่อนต าแหน่งและ กรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ 
 4. จัดเตรียมเอกสารส าหรับการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้ง 
  5. แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน  มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เกณฑ์การประเมินผลงาน ฯลฯ แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมีการมอบหมายหน้าท่ีงานให้ปฏิบัติ 
  6. ติดตาม  ประเมินผลและให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 

7. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 8. งานวินัย การรักษาวินัย และการออกจากราชการ 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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5. งานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู – ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์  คร ู    หัวหน้า 
  2. นางสาววันวิสา   ประสพสุข  คร ู    ผู้ช่วย 
   3. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์  คร ู    ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่ 
 1.  จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู  ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน และเก็บ
รักษาอย่างปลอดภัย  สะดวกต่อการใช้งาน 
 2.  จัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ  ได้แก่  หลักฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ  ใบลา  การบันทึกเวรยาม
ในเวลา  นอกเวลาราชการ  หรือหลักฐานการขออนุญาตต่างๆ 
 3.  จัดท าบันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการประจ าวัน 
 4.  การเลื่อนขั้นเงินเดือน งานความดีความชอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5. สรุปผลการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าวันเสนอผู้อ านวยการหรือรักษาราชการแทนลงนามรับทราบทุกวัน 

 6.  เสนอใบลา สรุปผลการลา และเก็บรวบรวมใบลา 
 7.  การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 8.  เสนอขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 9.  การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 10.  การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  การลาอุปสมบท  และการลาศึกษาต่อ 
 11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
6. งานพัสดุฝ่าย 
  1. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์  คร ู     
มีหน้าที่ 
 1. ส ารวจพัสดุ วัสดุที่มีและท่ีต้องใช้ในฝ่ายบริหารงานบุคคลให้เพียงพอกับความต้องการ 
 2. บันทึกข้อความเสนอรายการพัสดุ วัสดุที่ต้องใช้ต่อฝ่ายบริหารงานบุคคลเพ่ือขอซื้อขอจ้าง 
 3. รายงานผลการด าเนินงานจัดหาจัดซื้อพัสดุ วัสดุส านักงาน 
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
7. งานประเมินผลการด าเนินงานบุคคล 
  1. นายธวัชชัย  ลือชา  รองผู้อ านวยการ   หัวหน้า 
  2. นายอาคเนย์  มีคุณ  คร ู    ผู้ช่วย 
  3. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์  คร ู    ผู้ช่วย 
  4. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว  คร ู    ผู้ช่วย 
  5. นางสาววรุณทิพย์   มณีวงศ์   ครู     ผู้ช่วย 
  6. นางสาวมะณี   ศรีสันต์    ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
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มีหน้าที่ 
   1.  จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคลเมื่อสิ้นภาคเรียน  ในระดับหน่วยงานย่อย
ภายในโรงเรียน  โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
   2.  วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
   3.  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
     4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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1. คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. นายสฤษดิ์  สมทิพย์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายบรรจง  สีค า   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ   
4. นางบุณิกา  สุริยะลังกา  คร ู    กรรมการ 
5. นายธวัชชัย   ลือชา  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 
1.ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ  และกิจกรรมของฝ่ายบริหารทั่วไป 
2.ควบคุมดูแลงานในฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษา 
3.พิจารณาจัดสรรงบประมาณฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมกับฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  
4.ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสารบรรณฝ่ายบริหารทั่วไป ให้ด าเนินการเกี่ยวกับ 

งานสารบรรณให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
5.ตรวจร่างค าสั่ง หนังสือราชการและเอกสารทุกฉบับของฝ่ายบริหารทั่วไปที่ออกจากสถานศึกษา 

ให้ถูกต้องและเหมาะสม 
6.ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ให้ด าเนินการตามนโยบายของสถานศึกษา 
7.ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานอนามัยและโภชนาการและน้ าดื่มให้ด าเนินการ 

ตามนโยบายของสถานศึกษา 
8.ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ให้ด าเนินการตามนโยบาย 

ของสถานศึกษา 
9.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 นางบุณิกา  สุริยะลังกา    คร ู  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
หน้าที่ 

1. วางแผน  ก าหนดขอบข่าย  ภาระงานของหน่วยงาน และบุคลากรในฝ่าย 
2. จัดท าโครงการ  แผนงาน  งบประมาณประจ าปี และแผนพัฒนาโรงเรียนของฝ่าย 
3. มอบหมายงาน  ก ากับ  ติดตาม  ดูแล  ประสานงาน และแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน 

ร่วมกับบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ 
5. บริหารจัดการงานโรงเรียนร่วมกับคณะผู้ร่วมบริหาร 
6. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายหรือมีค าสั่งจากรองผู้อ านวยการหรือผู้นวยการสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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7. ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
  

3. งานส านักงาน 

1. นายธวัชชัย  ลือชา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 

2. นางบุณิกา  สุริยะลังกา  คร ู รองประธานกรรมการ 

3. นางสาววันวิสา  ประสพสุข คร ู กรรมการ 

4. นายวรวุฒิ  อินทรา ครูผู้ช่วย กรรมการ 

5. นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรต ิ ครูผู้ช่วย กรรมการ 

6. นางสาวนิตยาพร   ธรรมวงค์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 

7. นางสาวชลธร  ธรรมคุณ ครูธุรการ กรรมการ 

8. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร คร ู กรรมการและเลขานุการ 

9. นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
มีหน้าที่ 
     1. งานลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารหนังสือราชการ เข้า-ออก ของฝ่ายบริหารวิชาการ 
         2. ร่าง บันทึก หนังสือราชการ ค าสั่งต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารวิชาการ พร้อมประสานกับงานสารบรรณของ
โรงเรียน 
         3. จัดพิมพ์แบบขออนุญาตของฝ่ายบริหารวิชาการเพ่ือให้บริการผู้เกี่ยวข้อง 
         4. จัดพิมพ์บันทึกการประชุมของฝ่ายบริหารวิชาการ และงานที่เก่ียวข้อง 
         5. จัดท าแฟ้มหนังสือเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือทราบและพิจารณาผ่านตามสายงาน 
        6. ดูแล / จัดให้บริการ อ านวยความสะดวก แก่ผู้ติดต่อราชการต่าง ๆ 
         7. ประสานงานกับหน่วยงานภายในของฝ่ายบริหารวิชาการและพัสดุของโรงเรียน ในการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตามระเบียบการพัสดุ 
         8. ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ในงานที่รับผิดชอบของฝ่ายบริหารวิชาการ 
         9. ตรวจรับและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
        10. บ ารุง รักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของฝ่ายบริหารวิชาการ 
        11. ส ารวจ ตรวจสอบพัสดุประจ าปีเพ่ือขออนุมัติจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด เสื่อมคุณภาพตามระเบียบ 
        12. ประสาน รวบรวมสถิติ ข้อมูล สารสนเทศของฝ่ายบริหารวิชาการเพ่ือเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
และส่งงานสารสนเทศโรงเรียน 
        13. ประสานงาน รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของทุกงานในฝ่ายบริหารวิชาการวิเคราะห์ ตรวจสอบ
ข้อมูลให้ตรงตามแผนงานสอดคล้องนโยบายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 



56 
       14. ติดตามข้อมูลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายบริหารวิชาการเป็นระยะตาม
ปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารวิชาการ 
       15. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล สารสนเทศของฝ่ายบริหารวิชาการ 
       16. ประสานกับแผนงาน เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป 
       17. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
4. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

1. นายมานะ   แสงศิริ   คร ู   หัวหน้า 
2. นายไหว  เจริญตา   คร ู   รองหัวหน้า 
3. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ  คร ู   กรรมการ 
4. นายไพฑูลย์  กะมุล   คร ู   กรรมการ 
5.นายธนาวิท  แสนสุขใส   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
6. นายกวี  ซุยทอง   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
7. นายอานุภาพ  ศรีบุญเรือง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
8.นายวรวุฒิ   อินทรา   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
9. นายเวชกรณ์  กรมพะไมย  พนักงานราชการ  กรรมการ 
10. นายชนะพล   เนตรแก้ว   พนักงานราชการ  กรรมการ 
11. นายยอด  บุญเสนอ   ช่างไม้ 4   กรรมการ 
12. นายจ านงค์ทราธรณ์   ช่างไม้ 4   กรรมการ 
13. นายวินัย  เกษกรณ์   ช่างไม้ 4   กรรมการ 
14. นายถาวร  พันธ์ดี   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ    
15 นายณรงค์ชัย  เศรษฐ์จ านง  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
16. นายปรีชา  พูลเพิ่ม   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
17. นายไพบูลณ์  สุวรรณค า  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
18. นายนนท์  กล้าหาญ   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
19. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 
1.จัดท าแผนงาน/โครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

  2.จัดสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้สนองกับการจัดการเรียนการสอนและการใช้ประโยชน์ 
  3.ดูแลบ ารุงรักษา ซ่อมแซมอาคาร  ห้องบริการ  ห้องพิเศษ  และอาคารประกอบและสภาพแวดล้อม 
ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัย 
 4.ให้ความรู้ ค าแนะน าจัดท าป้าย การใช้สถานที่ที่ถูกต้อง ปลอดภัยแก่นักเรียน 
 5.บ ารุงรักษา ร่วมด าเนินการควบคุมดูแลและจัดการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
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ของสถานศึกษา ห้องบริการ  ห้องพิเศษ  และอาคารประกอบ  โดยร่วมและประสานงานกับการบริหารพัสดุ 
และสินทรัพย์ 
  6. จัดสภาพแวดล้อมบริเวณสถานศึกษาและในอาคารให้สะอาดมีบรรยากาศที่เหมาะสมร่มรื่น เช่น    
สวนหย่อม สถานที่พักผ่อนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  7. ดูแลอาคารสถานที่พัฒนาห้องบริการ  ห้องพิเศษ  และอาคารประกอบให้อยู่ในสภาพปกติเพียงพอต่อ
ความจ าเป็นประหยัดและพร้อมส าหรับการใช้ประโยชน์ 

8. อ านวยความสะดวกในภารขอใช้อาคารสถานที่และสาธารณูปโภคแก่บุคลากรภายในสถานศึกษา 
และ บุคคลภายนอกท่ีไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับ 

9. จัดท าทะเบียนประวัติอาคารเรียน อาคารประกอบทุกหลังในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
10. วางแผนการใช้สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา น้ าดื่ม โทรศัพท์ เสียงตามสาย สถานีวิทยุ  

ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  และเกิด ประโยชน์สูงสุด 
11ด าเนินการสร้าง พัฒนา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้เพียงพอเหมาะสมต่อการใช้งาน 
12.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
13.ออกค าสั่งมอบหมายงานการท าความสะอาดห้องเรียนและเขตพ้ืนที่รับผิดชอบพร้อมแบบบันทึกติดตาม 
14.ประเมินความพึงพอใจและประเมินโครงการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
 
5. งานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  ระบบประปา วัสดุและอาคารสถานที่ 
 1. นายธนาวิท  แสนสุขใส   ครูผู้ช่วย    หัวหน้า 

2. นายอานุภาพ  ศรีบุญเรือง  ครูผู้ช่วย    รองหัวหน้า 
3. นายกวี  ซุยทอง   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
4. นายชนะพล   เนตรแก้ว   พนักงานราชการ  กรรมการ 
5. นายเวชกรณ์  กรมพะไมย  พนักงานราชการ  กรรมการ 
6. นายยอด  บุญเสนอ   ช่างไม้ 4   กรรมการ 
7. นายจ านงค์ทราธรณ์   ช่างไม้ 4   กรรมการ 
8. นายวินัย  เกษกรณ์   ช่างไม้ 4   กรรมการ 
9. นายถาวร  พันธ์ดี   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ  

 10. นายณรงค์ชัย  เศรษฐจ านง  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
11. นายปรีชา  พูลเพิ่ม   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
12. นายนนท์  กล้าหาญ   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
13. นายไพบูลณ์  สุวรรณค า  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
14. นายวรวุฒิ   อินทรา   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่ 
  1. จัดท าแผนงาน/โครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  ระบบประปา  วัสดุและอาคารสถานที่ 
  2. จัดท าทะเบียนประวัติอาคารเรียน  ท าป้ายชื่ออาคารและงานปรับปรุง  ซ่อมแซม วัสดุและอาคาร 
สถานที่ต่างๆ 
  3. ดูแลรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุและอาคารสถานที่ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัย 
  4. ให้ความรู้ ค าแนะน าจัดท าป้าย การใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่นักเรียน 
  5.ร่วมด าเนินการควบคุมดูแลและจัดการเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  
ห้องบริการ  ห้องพิเศษ  และอาคารประกอบ  โดยร่วมและประสานงานกับการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

6. ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
  7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
6. งานบริการห้องเรียนอาคารจัดบรรยากาศและความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณภายในโรงเรียน 
 1. นายมานะ  แสงศิริ   คร ู   หัวหน้า 

2. นายธนาวิท  แสนสุขใส   ครูผู้ช่วย   รองหัวหน้า 
3. นายอานุภาพ  ศรีบุญเรือง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
5. นายวรวุฒิ   อินทรา   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
6. นายชนะพล  เนตรแก้ว   พนักงานราชการ  กรรมการ 
7. นายเวชกรณ์  กรมพะไมย  พนักงานราชการ  กรรมการ 
8. นายกวี  ซุยทอง   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
  1. จัดท าแผนงาน/โครงการจัดบรรยากาศอาคารเรียนและห้องเรียนภายในสถานศึกษา 
  2. ประชุมวางแผนร่วมกับผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่าย  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดบรรยากาศ
ห้องเรียนอาคารเรียนและความสะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบบริเวณภายในโรงเรียน 
  3. ดูแลรักษา  ปรับปรุง  จัดบรรยากาศอาคารเรียนและห้องเรียนให้สวยงามและปลอดภัย 
  4. ให้ความรู้ ค าแนะน าจัดท าป้าย การใช้งานที่ถูกต้อง และปลอดภัยแก่นักเรียน 
  5.ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
  6.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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7. งานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและมลพิษภายในโรงเรียน 
 1. นายธนาวิทแสนสุขใส  ครูผู้ช่วย   หัวหน้า 

2. นายอานุภาพ  ศรีบุญเรือง ครูผู้ช่วย   รองหัวหน้า 
3. นายกวี  ซุยทอง  คร ู   กรรมการ 
4. นายชนะพล  เนตรแก้ว  พนักงานราชการ  กรรมการ 
5. นายเวชกรณ์  กรมพะไมย พนักงานราชการ  กรรมการ 
6. นายวรวุฒิ  อิทรา  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
  1. จัดท าแผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและมลพิษภายในโรงเรียน 
  2. ประชุมวางแผนร่วมกับผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่าย  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและมลพิษภายในโรงเรียน 
  3. ดูแล บริหารจัดการขยะมูลฝอยและมลพิษภายในโรงเรียนให้สะอาด สวยงามและปลอดภัย 
  4. ให้ความรู้  ค าแนะน า  เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและมลพิษภายในโรงเรียน 
  5.ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
8. งานคัดแยกขยะประจ าห้อง(BP  GREEN) 
 1. นายมานะ  แสงศิริ   คร ู   หัวหน้า 

2. นายธนาวิท  แสนสุขใส   ครูผู้ช่วย   รองหัวหน้า 
3. นายอานุภาพ  ศรีบุญเรือง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
4. นักเรียน  BP  GREEN  ทุกคน     กรรมการ 
5. นายกวี  ซุยทอง   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
  1. จัดท าแผนงาน/โครงการคัดแยกขยะประจ าห้อง  (BP  GREEN) 
  2. ประชุมวางแผนร่วมกับผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่าย  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ 
บริหารจัดการคัดแยกขยะประจ าห้อง  (BP  GREEN) 
  3. ควบคุม  ติดตาม  ดูแล  บริหารจัดการคัดแยกขยะประจ าห้อง  (BP  GREEN) 
  4. ให้ความรู้  ค าแนะน า  เกี่ยวกับการจัดการคัดแยกขยะประจ าห้อง  (BP  GREEN) 
  5.ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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9. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย โภชนาการและงานบริการน้ าดื่ม 
  1.นางกัลยาณี  ไชยธรรม   คร ู   หัวหน้า 
  2.นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจ าปา  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  

1.จัดท าโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสุขอนามัย โภชนาการและน้ าดื่ม 
2.ควบคุม ดูแล อาหารและโภชนาการให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัยในการบริโภค 
3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ถูกสุขลักษณะ 
4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้ถึงพิษภัยของสิ่งเสพติดทุกชนิดละเว้นห่างไกลจากอบายมุขใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย 
5.จัดท าข้อมูลนักเรียนด้านภาวะทุพโภชนาการ ส่วนสูง น้ าหนัก การได้ยิน ได้เห็น เป็นต้น โดยร่วมมือกับฝ่าย

บริหารงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
6. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล วัสดุครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
7. จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกปีการศึกษา 
8. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่นักเรียน 
9. ดูแลเรื่องคุณภาพของน้ าดื่ม น้ าใช้ อาหารเพื่อการบริโภคของบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา  

ให้ถูกสุขลักษณะ 
10. จัดท าสถิติการรักษาพยาบาลให้เป็นปัจจุบัน 
11. ติดต่อประสานงาน ผู้ปกครองนักเรียน สถานพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยของบุคลากรและนักเรียน ใน

สถานศึกษา 
12.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก าจัดยุงและสัตว์พาหะน าโรคในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
13.จัดท าป้ายให้ความรู้ในกรอบงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย  โภชนาการและงานบริการน้ าดื่มอย่างครบถ้วน 

หลากหลาย 
14.จัดท าโครงสร้างการบริหารงานงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย  โภชนาการและงานบริการน้ าดื่ม 
15.รายงานการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
 

10.งานประชาสัมพันธ์และงานเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 
  1.นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว  คร ู   หัวหน้า 
  2. นายธนพัฒน์  ใจตรง   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  3. นายไพศาล  พุฒพันธ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  4. นายพิทยา   จันดาบุตร   พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่  

1.จัดท าโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ 
2.จัดท าเอกสารแผ่นพับ วารสานสิ่งพิมพ์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเผยแพร่กิจกรรมหรือผลงาน 

ของสถานศึกษาสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบ 
3.ประกาศแจ้งข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ให้บุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียนได้รับทราบ 
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4.บริการตอบข้อซักถามให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ 
5.ประสานงานสร้างความเข้าใจที่ดีต่อชุมชน ผู้ปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้เกิดความ ร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
6.ท าหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา 
7.จัดท าหอเกียรติยศเผยแพร่ประวัติโรงเรียน  ผู้ก่อตั้งและผลงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
8.จัดท าโครงสร้างการบริหารงานงานประชาสัมพันธ์และ งานเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 
8.จัดท าระเบียบการใช้ห้อง 
9.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
10.รายงานการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
 

11.งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 1.นางสุกิจ  ศรีปาน   คร ู   หัวหน้า 
  2.นางสาวอัมพร  โกศล   คร ู   รองหัวหน้า  
  3. นางปวีณา  กระจัดกลาง  คร ู   กรรมการ 
  4. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์  คร ู   กรรมการ 
  5.นายกวี  ซุยทอง   คร ู   กรรมการ 
  6.นางสาววราภรณ์  ศรีสมบัติ  พนักงานราชการ  กรรมการ 

7.นางสาวจุไรรัตน์  แก้วอาสา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  
  1. วางแผนก าหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะตลอดจน
การติดตามการปฏิบัติงาน 

2. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน  เพ่ือน าไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนและ
บริการสาธารณะ 

3. ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร  สุขภาพอนามัย  อาคารสถานที่  วัสดุ  ครุภัณฑ์  และวิชาการ 
 4. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน  เช่น การบริจาควัสดุ สิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้ความรู้และจัดนิทรรศการ 
 5. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย ศาสนาและงานที่เก่ียวกับชุมชน 
 6. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมาคมฯ มูลนิธิ 
 7. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้วันครบรอบ  36 ปี วันก่อตั้งโรงเรียน  
 8. ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน  หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ในด้าน อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์  บุคลากร  งบประมาณ 
 9. รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติ 

10. ประเมินสรุป รายงาน ผลการการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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12.งานสถานศึกษาพอเพียงงานลดการใช้พลังงานในสถานศึกษาและงานสมาคมครู 
 1.นายมานะ  แสงศิริ   คร ู   หัวหน้า 
 2.นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์  คร ู   รองหัวหน้า 
 2.นางวิชุดา  ต าหนง   คร ู   กรรมการ 
 3. นายสุปรีชา  จ าปารัตน์   คร ู   กรรมการ 
 4. นางกัลยาณี  ไชยธรรม   คร ู   กรรมการ 
 5. นายอาคเนย์  มีคุณ   คร ู   กรรมการ 
 6. นายไหว  เจริญตา   คร ู   กรรมการ 
 7. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ  คร ู   กรรมการ 
 7. นายธนาวิท  แสนสุขใส   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

1.จัดท าแผนงาน โครงการ  กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับงานงานสถานศึกษาพอเพียง 
2.จัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของงานสถานศึกษาพอเพียง 
3.ด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมบูรณาการหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ทุกกิจกรรม 
4.ด าเนินการ ก าหนดกรอบงานงานลดการใช้พลังงานในสถานศึกษาสู่ความยั้งยืน 
5.ด าเนินงานกิจกรรมเก่ียวกับงานสมาคมครูโรงเรียนเบญลักษ์พิทยาให้เป็นกลุ่มบุคคลด้านการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 
6.หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 
13.งานลูกจ้างประจ าชั่วคราว 

1.นางบุณิกา  สุริยะลังกา   คร ู   หัวหน้า 
2. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร  คร ู   กรรมการ 
3.นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  
  1.จัดท าแผนงบประมาณโครงการ งานส านักงาน และ งานลูกจ้างประจ าชั่วคราว 
  2.จัดท าระเบียบการบริหารงานส านักงาน และ งานลูกจ้างประจ าชั่วคราว 
  3.จัดท าโครงสร้างการบริหารงานส านักงาน และ งานลูกจ้างประจ าชั่วคราว 
  4.ประเมินผลการด าเนินงานรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกระยะ 
 
14.งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
 1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ  คร ู   หัวหน้า 
  2.นางสาวณิชาภัส  ประจญ     พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
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หน้าที่ 

1.จัดท าแผนงาน โครงการ  กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับงานงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
2.จัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของงานห้องสมุด 
3.จัดท าระเบียบการใช้ห้องสมุด 
4.จัดบรรยากาศภายในและภายนอกห้องสมุดให้เอ้ือตอการเรียนรู้ 
5.จัดหมวดหมู่การให้บริการหนังสืออย่างครบถ้วนถูกต้อง 
6.แต่งตั้งเวรรับผิดชอบท าความสะอาดและจัดหนังสือ 
7.จัดมุมสืบค้นและมุมพักผ่อนบริการแก่ผู้รับบริการอย่างเพียงพอ 
8.จัดท าป้ายบูรณาการหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในห้องสมุด 
9.จัดท าโครงการกระตุ้นการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
10.รายงานการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 

 
15. งานเวรรักษาการณ์ 
 1. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร  คร ู   หัวหน้า 
 2. นายชนะพล  เนตรแก้ว   พนักงานราชการ  รองหัวหน้า 
 3. นายเวชกรณ์  กรมพะไมย  พนักงานราชการ  กรรมการ 

4. นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจ าสถานที่ราชการ 
2. จัดท าแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ และเอกสารการเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ 
3. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ 
4. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
 

16. งานประเมินผลการด าเนินงานบริการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 
1.นางบุณิกา       สุริยะลังกา  คร ู   หัวหน้า 
2.นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร  คร ู   กรรมการ 
3.นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  
1.จัดท าแฟ้มเอกสารการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
2.ประเมินโครงการ ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
3.ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
4.รายงานการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
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17. งานโสตทัศนศึกษา 

1.นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร  คร ู   หัวหน้า 
2. นายชนะพล  เนตรแก้ว   พนักงานราชการ  รองหัวหน้า 
3. นายเวชกรณ์  กรมพะไมย  พนักงานราชการ  กรรมการ 
4. นายอานุภาพ  ศรีบุญเรือง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
5. นายยศพันธ์  สุขกาย   ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  
1. บันทึกภาพเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้วจัดท าเป็นสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ 
2. พัฒนาข้อมูล เผยแพร่ข่าวสารให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
3.อ านวยความสะดวกและให้บริการเครื่องเสียงและอุปกรณ์ต่างๆ แก่ครูและบุคลากรทั้งภายใน 

และภายนอกโรงเรียนในการขอใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษา 
4. รายงานการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
 

18. งานยานพาหนะ 
1. นายวรวุฒิ  อินทรา   ครูผู้ช่วย   หัวหน้า 
2. นายมานะ  แสงศิริ   คร ู   รองหัวหน้า 
3. นายอานุภาพ  ศรีบุญเรือง  คร ู   กรรมการ 
4. นายยอด  บุญเสนอ   ช่างไม้ 4   กรรมการ 
5. นายถาวร  พันธ์ดี   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
6. นายปรีชา  พูลเพิ่ม   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ  
7. นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
1. รับผิดชอบงานยานพาหนะในกรณีท่ีมีการขอใช้รถยนต์ของโรงเรียน 
2. ดูแล  บ ารุง  และรักษายานพาหนะ 
3. จัดท าแบบขอใช้ยานพาหนะและทะเบียนคุมให้ถูกต้องตามระเบียบ 
4. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
5.  

19. งานบริหารงานสารบรรณ 
 1. นางสาววันวิสา  ประสพสขุ  คร ู   หัวหน้า 
 2. นางสาวลภัสรดา  สริิเกียรติ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 3. นางสาวนิตยาพร   ธรรมวงค์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

4. นางสาวชลธร   ธรรมคุณ  ครูธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 
 
 



65 
หน้าที่ 

1. วางแผนการปฏิบัติงานและรวบรวมข้อมูลแนวทางปฏิบัติงานสารบรรณ  
2. ลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสารและหนังสือราชการ  ตามระเบียบงานสารบรรณ 
3. มีการประสานงานที่รวดเร็วและตรวจสอบติดตามงานได้สะดวก 
4. โต้ตอบหนังสือราชการและมีหลักฐานการโต้ตอบตามระเบียบงานสารบรรณอย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง   

และทันเวลา 
5. จัดระบบการเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการตามระบบงานสารบรรณ 
6. มีการจัดระบบการให้บริการงานสารบรรณ  ประสานงานและให้การต้อนรับแก่บุลากรทั้งภายใน 

และภายนอกท่ีมาติดต่อราชการ 
7. ร่าง  พิมพ์  หนังสือราชการ  เสนอค าสั่งต่างๆ  แนวปฏิบัติ  นโยบายของโรงเรียนตามที่ผู้บริหาร 

ก าหนด 
8. นัดหมายการประชุมและจดรายงานการประชุมของโรงเรียนเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

เพ่ือตรวจรายงานการประชุมและเสนอผู้ริหารให้ทราบในวันรุ่งขึ้น 
9. รับผิดชอบสมุดเยี่ยม  เพื่อเสนอให้ผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนได้ลงนาม ในกรณีเป็นการตรวจราชการ 

ให้ด าเนินการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงทราบตามระเบียบฯ 
10. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
20. งานประเมินผลการปฏิบัติงานสารบรรณ 
 1. นางบุณิกา  สุริยะลังกา   คร ู   หัวหน้า 
 2. นางสาววันวิสา  ประสพสขุ  คร ู   รองหัวหน้า 
 3. นางสาวลภัทรดา  สิริเกียรติ  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

1 จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานสารบรรณเม่ือสิ้นภาคเรียนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1  ครั้ง 

2 วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานสารบรรณ 
3 น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานสารบรรณ 
4 หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
21. งานปฏิคมโรงเรียน 
 1. นางกัลยาณี  ไชยธรรม   คร ู   หัวหน้า 

2. นางสมจิตร  พ่วงจีน   คร ู   รองหัวหน้า 
3. นางสาวลภัทรดา  สิริเกียรติ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ    
4. นางสาวนิตยาพร   ธรรมวงค์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
5. นางสาววัชราภรณ์  ศาลารตัน์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
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6. นางสาวชลธร  ธรรมคุณ  ครูธุรการ  กรรมการ 
7. นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

 8. นางสาววันวิสา  ประสพสขุ  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

1 ให้การต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ 
2 วางแผน  ดูแล  การต้อนรับ  อ านวยความสะดวก ผู้ที่มาติดต่อราชการ 
3 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องหรือฝ่ายต่างๆเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4 หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
22.  คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
 22.1 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  1. นายสฤษดิ์  สมทิพย์   ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธาน 
  2. นายธวัชชัย  ลือชา   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธาน 
  3. นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์  คร ู    กรรมการ 
  4. นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  
  1. ก ากับติดตามและส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ให้เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  2. อ านวยความสะดวกและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ 
  3. ก าหนดนโยบาย และให้มีการตรวจสอบการด าเนินงานของกิจกรรม 
  4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ 
  5. ร่วมประชุมวางแผนกับคณะกรรมการด าเนินงาน 
  6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและการประชุมใหญ่ประจ าปี 
 
 22.2 คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. นางสมจิต  พ่วงจีน   คร ู   หัวหน้า 
2. นางกัลยาณี  ไชยธรรม   คร ู   รองหัวหน้า 
3. นางเกษร  เจริญตา   คร ู   กรรมการ 
4. นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม  คร ู   กรรมการ 
5. นางสาวสริดา   จ าปาหอม  คร ู   กรรมการ 
6. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์  คร ู   กรรมการ 
7. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว  คร ู   กรรมการ 
8. นางชนิดา   เนตรแก้ว   คร ู   กรรมการ 
9. นางสุกิจ  ศรีปาน   คร ู   กรรมการ 
10. นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์  คร ู   กรรมการ 
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11. นักเรียน       กรรมการ 
12. นายพิทยา  จันดาบุตร  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

 13.นายไพศาล  พุฒพันธ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

1. ดูแลความเรียบร้อยของร้านค้า  สามารถเข้าดูแลการด าเนินงานได้ทุกฝ่าย  มีความเข้าใจในการท างานของ
ทุกฝ่าย  ตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 

2. แทนผู้จัดการร้านค้า  เมื่อผู้จัดการไม่อยู่  สามารถด าเนินงานได้ทุกฝ่าย  มีความเข้าใจในการท างานของทุก
ฝ่าย  ตามระเบียบบังคับของสหกรณ์ 

3. บริการ  แนะน า  ขายสินค้า  ให้กับสมาชิกด้วยความเต็มใจ  มีความสามารถในด้านการคิดค านวณ  การ
ทอนเงิน  รู้จักสินค้า  และราคาสินค้าแต่ละชนิด 

4. สั่งซื้อสินค้า  เมื่อสินค้าในสหกรณ์ถึงจ านวนขั้นต่ าที่ก าหนด  จะท าการสั่งซื่อโดยการโทรสั่งซื้อสินค้า  หรือ
ไปจัดซื้อด้วยตนเอง (  ต้องมีสมุดร้านค้า  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกับสหกรณ์) 
 5.ตรวจรับสินค้า  เมื่อฝ่ายจัดซื้อสินซื้อมา   และท าบันทึกในบัตรสินค้า  และน าสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้า (  
โดยมีการจัดเป็นหมวดหมู่  ให้หยิบง่าย  สะดวก  ปลอดภัย ) 

6. บันทึกบัญชีในแต่ละวัน   ไม่ว่าจะเป็นเงินรายได้  บัญชีรายจ่าย  และสรุปยอดรายรับ  รายจ่าย  
ประจ าเดือน  เมื่อสินค้ามีการตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายปี  และจัดท างบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย  งบดุล 
และงบก าไรขาดทุน เพ่ือน ายอดก าไร  มาจัดสรรคืนแก่สมาชิกในรูปแบบของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนยอดซื้อ 
  7. ตรวจรับเงินที่ขายได้ในแต่วัน  และจ่ายเงินเมื่อมีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่การค้าต่าง ๆ  
จัดท าสมุดสดรับ  เงินสดจ่าย  ตรวจสอบยอดเงินกับฝ่ายบัญชีว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่  เก็บรักษาเงินสดย่อย  ไว้ใช้
จ่าย  น าส่งเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
  8. ตรวจสอบการด าเนินงาน  ของฝ่ายการเงินและบัญชี 

9. หน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
   ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายงานในหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่อย่าให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ  หากเกิดปัญหาใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ให้รีบแจ้งผู้บริหารโดยด่วน 
 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม  พ.ศ.  2559  
 
                              สั่ง  ณ  วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559 

                                                                                  
(นายสฤษดิ์  สมทิพย์)   

ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
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ค าสั่งแต่งตั้งและก าหนดหน้าที่บุคลากร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 


