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ค าสั่งโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

ที ่117  / 2559 
เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมายงานในหน้าที่ประจ าปีการศึกษา  2559 

............................................ 

     เพ่ือให้การปฏิบัติงานในสถานศึกษาของโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา มีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 27 พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39  และตามกฎหมาย  ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง       
จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ปฏิบัติราชการตามโครงสร้าง         
การบริหารงานภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  ดังนี้ 
 

 
 
 โครงสร้างการบริหารงาน ประกอบไปด้วย 6 ฝ่าย  ดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
2. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
4. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
5. ฝ่ายกิจการนักเรียน 
6. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก. การจัดโครงสร้างการบริหารงาน 



2 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
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1.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 นายถวัลย์  สุนทรา       ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
มีหน้าที่ 
 บริหารงานภายในโรงเรียนตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   รับผิดชอบในการก าหนด
นโยบายการวางแผนเพื่อปรับปรุงพัฒนาขอบข่ายและภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ตลอดจนน า
นโยบายของส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ และมีหน้าที่ก าหนดนโยบายที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนด ก ากับติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครู และบุคลากรของ
โรงเรียนให้การท างานเกิดคุณภาพ และประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการท างาน 
ตลอดจนสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ครูได้มีโอกาสพัฒนา  เพ่ิมประสิทธิภาพ 
และเพ่ิมวิทยฐานะให้สูงยิ่งขึ้น  รวมทั้งการเสริมสร้าง ความรักสามัคคีในองค์กรให้ท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

2. รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ 
 นายบรรจง   สีค า     รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
มีหน้าที่   
 1.  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 2.  วางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม  ก ากับ  ดูแลเกี่ยวกับงานบริหารวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาในกรณีที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาคนที่  1  ไปราชการ   โดยปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษา คนที่   2 
 4.  บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบาย  และ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
           5.  วางแผนพัฒนาการศึกษา  ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษา 
           6.  ส่งเสริมและจัดการศึกษา ให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย   
 7.  เป็นผู้ประสานงานกับคณะครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้เกิดความสามัคคี  มุ่งมั่นให้เกิด
ความส าเร็จในหน่วยงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 8.  ติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 9.  ปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมาย  
 
 
 
 
 

ข. ฝ่ายบริหารสถานศึกษา 
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3. รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงบประมาณ 
            นายนิวัฒน์   ประสานพันธ์     ครู คศ. 3  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ     ปฏิบัติหน้าที่ 
มีหน้าที่   
 1.  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 2.  วางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม  ก ากับ  ดูแลเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 3.  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาในกรณีที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาคนที่  3  ไปราชการ   โดยปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษา คนที่ 4 
 4.  บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบาย  และ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
           5.  วางแผนพัฒนาการศึกษา  ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษา 
           6.  ส่งเสริมและจัดการศึกษา ให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย   
 7.  เป็นผู้ประสานงานกับคณะครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้เกิดความสามัคคี  มุ่งมั่นให้เกิด
ความส าเร็จในหน่วยงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 8.  ติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 9.  ปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมาย  
 

4.  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล 
            นางประไพ  หาไชย    ครู คศ. 3  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ     ปฏิบัติหนา้ที่ 
มีหน้าที่   
 1.  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 2.  วางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม  ก ากับ  ดูแลเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาในกรณีที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาคนที่  4  ไปราชการ   โดยปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษา คนที่ 5 
 4.  บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบาย  และ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
           5.  วางแผนพัฒนาการศึกษา  ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษา 
           6.  ส่งเสริมและจัดการศึกษา ให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย   
 7.  เป็นผู้ประสานงานกับคณะครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้เกิดความสามัคคี  มุ่งมั่นให้เกิด
ความส าเร็จในหน่วยงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 8.  ติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 9.  ปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมาย  
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5. รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารบริหารทั่วไป 
 นายธวัชชัย  ลือชา  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
มีหน้าที่   
 1.  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 2.  วางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม  ก ากับ  ดูแลเกี่ยวกับงานการบริหารทั่วไปให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาในกรณีที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาคนที่  2  ไปราชการ   โดยปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษา คนที่ 3 
 4.  บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบาย  และ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
           5.  วางแผนพัฒนาการศึกษา  ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษา 
           6.  ส่งเสริมและจัดการศึกษา ให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย   
 7.  เป็นผู้ประสานงานกับคณะครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้เกิดความสามัคคี  มุ่งมั่นให้เกิด
ความส าเร็จในหน่วยงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 8.  ติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 9.  ปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมาย  
 
6. รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน 
 นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
มีหน้าที่   
 1.  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
 2.  วางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม  ก ากับ  ดูแลเกี่ยวกับงานบริหารงานกิจการนักเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาในกรณีที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาไปราชการไม่สามารถมา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้  โดยปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษา คนที่ 1 
 4.  บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบาย  และ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
           5.  วางแผนพัฒนาการศึกษา  ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษา 
           6.  ส่งเสริมและจัดการศึกษา ให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย   
 7.  เป็นผู้ประสานงานกับคณะครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้เกิดความสามัคคี  มุ่งมั่นให้เกิด
ความส าเร็จในหน่วยงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 8.  ติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 9.  ปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมาย  
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7. รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
            นายสุปรชีา  จ าปารัตน์    ครู คศ. 3  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ     ปฏิบตัิหน้าที่ 
มีหน้าที่   
 1.  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 2.  วางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม  ก ากับ  ดูแลเกี่ยวกับงานบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาในกรณีที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาคนที่  5  ไปราชการ   โดยปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษา คนที่ 6 
 4.  บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบาย  และ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
 5.  วางแผนพัฒนาการศึกษา  ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษา 
 6.  ส่งเสริมและจัดการศึกษา ให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย   
 7.  เป็นผู้ประสานงานกับคณะครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้เกิดความสามัคคี  มุ่งมั่นให้เกิด
ความส าเร็จในหน่วยงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 8.  ติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  9.  ปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมาย  
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 
 1. นายถวัลย์  สุนทรา   ผู้อ านวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
 2.  นางสมจิต  พ่วงจีน   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ 
 3.  นางกัลยาณี  ไชยธรรม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กรรมการ 
 4.  นางอ านวย  ไชยชนะ         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
 5.  นางคัคนางค์  พ้ืนผา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ   กรรมการ 
 6.  นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ 
 7.  นายราม  โสวัน             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
 8.  นายพัชระ  วงค์เจริญ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
 9. นางปริชาติ  วงค์เจริญ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ 
 10.  นายทธ  ทองภามี  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กรรมการ 
 11. นายทองชัย  กอแก้ว  หัวหน้างานแนะแนว       กรรมการ 
 12. นางปริชาติ วงค์เจริญ  หัวหน้างานวัดและประเมินผล    กรรมการ 
 13.  นายบรรจง  สีค า   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
    14.  นางวิชุดา  ต าหนง  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ 
1. นายบรรจง  สีค า   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางวิชุดา  ต าหนง   คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นางนิศาชล  ค ามอน   คร ู    กรรมการ 
4. นางปริชาติ  วงค์เจริญ  คร ู    กรรมการ 
5. นางสาวมาริษา  พานจันทร์  คร ู    กรรมการ 
6. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน  คร ู    กรรมการ 
7. นายสุจิน  คูณเมือง   พนักงานราชการ   กรรมการ 
8. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
9. นางสาวมุกญาดา  ชูเส้นผม  พนักงานราชการ   กรรมการ 
10. นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์  ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการ   
11. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
12. นางบุษบา  แสงศิริ   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
13. นางนิศาชล  ค ามอน   คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ค. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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มีหน้าที่ 
1. เป็นที่ปรึกษาตามแนวทางงานวิชาการ  จัดแผนการเรียน  จัดท าตารางเรียน  และตารางสอน 
2. เป็นกรรมการที่ปรึกษา  ติดตาม  ดูแลการปฏิบัติงานการวัดและประเมินผล 
3. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการและผู้อ านวยการโรงเรียน 
4. สอดส่องดูแล  ติดตาม  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
5. ให้ค าแนะน า  นิเทศการเรียนการสอน  เพื่อให้บรรลุตามหลักสูตรและความมุ่งหมาย 
6. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติขึ้นใช้ในโรงเรียน  เช่น  แนวปฏิบัติการจัดครูเข้าสอนแทน  แนวปฏิบัติใน

การจัดครูเข้าสอนตามตาราง 
7. เป็นผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการสอดส่องดูแลให้ครูผู้สอนด าเนินการสอนได้ตามปกติ 
8. เป็นคณะกรรมการให้ค าปรึกษาในการพิจารณาความดีความชอบของครูฝ่ายปฏิบัติการสอน 
9. ควบคุมดูแลส่งเสริมการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารงานวิชาการให้เป็นไปตามนโยบาย  ค าแนะน าของ 

คณะกรรมการวิชาการ  และค าสั่งของหัวหน้าสถานศึกษา 
1. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 

นายบรรจง  สีค า 
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   นางวิชุดา  ต าหนง  ครู   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
มีหน้าที่ 
 1.  เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารในการด าเนินงานฝ่ายบริหารวิชาการ 
 2.  ร่วมวางแผนการก าหนดแผนงาน จัดระบบควบคุมงาน ประสานงาน ติดตามผลและเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางวิชาการ 
 3.  ก ากับและควบคุมการจัดการเรียนการสอน  และการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานวิชาการให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 4.  ร่วมรวบรวมผลการเรียน ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
 5.  ร่วมวางแผนพัฒนาครูให้มีคุณภาพทางวิชาการ 
 6.  ควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 7.  เสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารในด้านการให้ขวัญและก าลังใจ ให้กับครูและบุคลากรทุกคน 
 8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. งานส านักงานฝ่ายบริหารวิชาการ 

1. นางบุษบา  แสงศิริ   คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางปริชาติ  วงค์เจริญ  คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นายสุจิน  คูณเมือง   พนักงานราชการ   กรรมการ 
4. นางสาวมุกญาดา  ชูเส้นผม  พนักงานราชการ   กรรมการ 
5. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
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6. นางนิศาชล  ค ามอน   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์  ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
        1. งานลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารหนังสือราชการ เข้า-ออก ของฝ่ายบริหารวิชาการ 
        2. ร่าง บันทึก หนังสือราชการ ค าสั่งต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารวิชาการ พร้อมประสานกับงานสารบรรณของ
โรงเรียน 
        3. จัดพิมพ์แบบขออนุญาตของฝ่ายบริหารวิชาการเพ่ือให้บริการผู้เกี่ยวข้อง 
        4. จัดพิมพ์บันทึกการประชุมของฝ่ายบริหารวิชาการ และงานที่เกี่ยวข้อง 
        5. จัดท าแฟ้มหนังสือเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือทราบและพิจารณาผ่านตามสายงาน 
        6. ดูแล / จัดให้บริการ อ านวยความสะดวก แก่ผู้ติดต่อราชการต่าง ๆ 
        7. ประสานงานกับหน่วยงานภายในของฝ่ายบริหารวิชาการและพัสดุของโรงเรียน ในการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตามระเบียบการพัสดุ 
        8. ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ในงานที่รบัผิดชอบของฝ่ายบริหารวิชาการ 
        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 และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
      14. ติดตามข้อมูลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายบริหารวิชาการเป็นระยะตาม
ปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารวิชาการ 
      15. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล สารสนเทศของฝ่ายบริหารวิชาการ 
      16. ประสานกบัแผนงาน เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป 
      17. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. 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 
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7. นายราม  โสวัน    คร ู    กรรมการ 
8. นายพัชระ  วงค์เจริญ   คร ู    กรรมการ 
9. นางปริชาติ  วงค์เจริญ   คร ู    กรรมการ 
10. นางบุษบา  แสงศิริ    คร ู    กรรมการ 
11. นางนิศาชล  ค ามอน    คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
12. นายทธ  ทองภามี    คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1.  ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2551  สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม  ชุมชน และท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  เป้าหมาย  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 3. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นและสาระที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  เป้าหมาย
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 4. เป็นผู้น าในการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของพรบ.
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.  2545 
 5. นิเทศการใช้หลักสูตรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และ
น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
 6. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
 7. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม 
 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
5. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ   คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน   คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์   ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการ 
4. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ   พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1. เก็บรวบรวมก าหนด  และจัดท าระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล  และประเมินผลการเรียนโดย
จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
 2. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานการวัดผล  และประเมินผลการเรียน 
 3.  ด าเนินการตามก าหนดปฏิทิน  ระเบียบ  แนวปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบที่ก าหนด
อย่างเคร่งครัด 
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 4. จัดท าหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนให้ครบถ้วนทุกรายการ  และมีการ
รายงานผลการเรียนตามระเบียบ  จัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและประเมินผลอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 5. ให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานอย่างเหมาะสม 
 6. ประเมินผล และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6. งานพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

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. นายราม  โสวัน    คร ู    กรรมการ 
8. นายทธ  ทองภามี    คร ู    กรรมการ 
9. นายพัชระ  วงค์เจริญ    คร ู    กรรมการ 
10. นางปริชาติ  วงค์เจริญ   คร ู    กรรมการ 
11. นางวิชุดา  ต าหนง    คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน 
 2. ส่งเสริมและให้ความรู้ครูในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. ส่งเสริมให้ครูจัดเนื้อหา  สาระ  กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัดของผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 4. ส่งเสริมการน าการจัดบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 5. ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 6. ก ากับ  ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู  ส่งเสริมให้ครูจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัดของผู้เรียน  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  
การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  และการปฏิบัติจริง การ
ส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  การผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่
ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม  ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย  ผู้ปกครอง  
ชุมชน  ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
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 7. นิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบโดยเน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
 8.  ประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง 
 9.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
7. งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

มีหน้าที่ 
 1. จัดกลุ่มการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน โดยค านึงถึงความพร้อมของบุคลากร  อาคารสถานที่  
และวัสดุครุภัณฑ์  ความต้องการ  ความถนัด  ความสนใจ เพ่ือการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพของผู้เรียน 
 2. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดกลุ่มการเรียนของครูผู้สอน 
 3. จัดท าตารางเรียน - ตารางสอนในปีการศึกษา 2558 จัดครูเข้าสอนตามตารางสอน  และติดตาม                
การจัดการเรียนรู้ตามตารางสอน 
 4. น าผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนาการใช้ตารางสอน 
 5. จัดท าแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนตามวิชาเอกและความถนัด 
 6. ประเมินผลและน าผลการประเมินการจัดครูเข้าสอนไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข้าสอน 
 7. จัดท าแนวปฏิบัติการเข้าสอนแทน  และจัดครูเข้าสอนแทนที่แน่นอนและเหมาะสม  และประเมินผล
การจัดครูเข้าสอนแทน 
 8.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
8. งานนิเทศภายใน 

1. นายบรรจง  สีค า    รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายวัชระ  กรมพะไมย   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายธวัชชัย  ลือชา    รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
4. นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์   ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
5. นางประไพ  หาไชย    ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
6. นายสุปรีชา  จ าปารัตน์   ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
7. นางสมจิต  พ่วงจีน    คร ู    กรรมการ 
8. นางกัลยาณี  ไชยธรรม   คร ู    กรรมการ 
9. นางอ านวย  ไชยชนะ    คร ู    กรรมการ 
10. นางคัคนางค์  พื้นผา    คร ู    กรรมการ 
11. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์   คร ู    กรรมการ 
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12. นายราม  โสวัน    คร ู    กรรมการ 
13. นายทธ  ทองภามี    คร ู    กรรมการ 
14. นายพัชระ  วงค์เจริญ    คร ู    กรรมการ 
15. นางวิชุดา  ต าหนง    คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
16. นางนิศาชล  ค ามอน    คร ู    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 
9. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  1. นายทธ   ทองภามี                           คร ู    ประธานกรรมการ 
  2. นายทองชัย  กอแก้ว   คร ู    กรรมการ 
  3. นายพิทยา  จันดาบุตร          พนักงานราชการ   กรรมการ 
  4. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ           พนักงานราชการ   กรรมการ 
  5. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์                  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 
 1. วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียน 
 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน 
 3. ส ารวจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเข้ากิจกรรมตามความต้องการ ความสนใจและความถนัด 
 4. ประเมินผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
10. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมด้านวิชาการ 

1. นายบรรจง  สีค า    รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสมจิต  พ่วงจีน    คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นางกัลยาณี  ไชยธรรม   คร ู    กรรมการ 
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4. นางอ านวย  ไชยชนะ    คร ู    กรรมการ 
5. นางคัคนางค์  พื้นผา    คร ู    กรรมการ 
6. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์   คร ู    กรรมการ 
7. นายราม  โสวัน    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 
11. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

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. นายราม  โสวัน    คร ู    กรรมการ 
8. นายทธ  ทองภามี    คร ู    กรรมการ 
9. นายพัชระ  วงค์เจริญ    คร ู    กรรมการ 
10. นางปริชาติ  วงค์เจริญ   คร ู    กรรมการ 
11. นางวิชุดา  ต าหนง    คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน   คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน 
 2. ส่งเสริมและให้ความรู้ครูในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  และให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3.  ส่งเสริมให้ครูจัดเนื้อหา สาระ กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 4. ส่งเสริมการน าการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 



15 

 5. ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 6.  ก ากับ  ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู ส่งเสริมให้ครูจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้      
สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัดของผู้เรียน  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์      
 การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  และการปฏิบัติจริง  การ
ส่งเสริมให้รักการอ่าน  และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน  ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม
ที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม  ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน  
ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
 7.  นิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ โดยเน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันหรือแบบอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 
 8. ประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง 
 9.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  11.1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1. นางสมจิต  พ่วงจีน  คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางสาคร  จันดาบุตร  คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์ คร ู    กรรมการ 
4. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ คร ู    กรรมการ 
5. นายพิทยา  จันดาบุตร  พนักงานราชการ   กรรมการ 
6. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

  11.2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. นายราม  โสวัน   คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางวิชุดา  ต าหนง  คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอัมพร  โกศล  คร ู    กรรมการ 
4. นางสาวสริดา  จ าปาหอม  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 
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  11.3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์  คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางเกษร  เจริญตา  คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์  คร ู    กรรมการ 
4. นายสุปรีชา  จ าปารัตน์  คร ู    กรรมการ 
5. นายอนุศิษฏ์  โกศล  คร ู    กรรมการ 
6. นางคมคิด  ศรีสุข  คร ู    กรรมการ 
7. นางบุษบา  แสงศิริ  คร ู    กรรมการ 
8. นายทธ  ทองภามี  คร ู    กรรมการ 
9. นางสุกิจ  ศรีปาน   คร ู    กรรมการ 
10. นายมานะ  แสงศิริ  คร ู    กรรมการ 
11. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
12. นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
13. นางสาวมาริษา  พานจันทร์ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

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

 11.5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1. นายพัชระ  วงค์เจริญ  คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นายสัญญา  ศรีสุข  คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นายอานุภาพ  เรืองศรี  คร ู    กรรมการ 
4. นายประจักษ์  สะอาด  ครูช่วยสอน   กรรมการ 
5. นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจ าปา  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 
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  11.6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ  คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นายกวี  ซุยทอง   คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นายธนาวิท  แสนสุขใส  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
4. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
5. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วอาสา ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 

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

  11.8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. นางอ านวย  ไชยชนะ  คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางชนิดา  เนตรแก้ว  คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววราภรณ์  สมดี  คร ู    กรรมการ 
4. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน คร ู    กรรมการ 
5. นางสาวประสบพร  ไชยสาร คร ู    กรรมการ 
6. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
7. นายสุจิน  คูณเมือง  พนักงานราชการ   กรรมการ 
8. นางสาวมุกญาดา  ชูเส้นผม พนักงานราชการ   กรรมการ 
9. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ พนักงานราชการ   กรรมการ 
10. นางสาวมะณี  ศรีสันต์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
11. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

  11.9. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. นายทธ  ทองภามี  คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นายพัชระ  วงค์เจริญ  คร ู    กรรมการ 
3. นายพิทยา  จันดาบุตร  พนักงานราชการ   กรรมการ 
4. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
5. นางสาวมุกญาดา  ชูเส้นผม พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 
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12. งานแนะแนว 
1. นายทองชัย  กอแก้ว    คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ   พนักงานราชการ   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์   ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการ 
4. นายรณกฤต  ก้อนภูธร   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  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

13. งานสร้างโอกาสให้กับนักเรียน (รักดีมีที่เรียน) 
1. นางวิชุดา  ต าหนง    คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมาริษา  พานจันทร์   คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ   พนักงานราชการ   กรรมการ 
4. นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์   ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการ 
5. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
6. นางนิศาชล  ค ามอน    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 

14. งานทะเบียน 
1. นางบุษบา  แสงศิริ    คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางนิศาชล  ค ามอน    คร ู    รองประธานกรรมการ 
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3. นายสุจิน  คูณเมือง    พนักงานราชการ   กรรมการ 
4. นางสาวมุกญาดา  ชูเส้นผม   พนักงานราชการ   กรรมการ 
5. นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์   ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการ 
6. นางสาวมาริษา  พานจันทร์   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ   ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. ด าเนินการจัดท าทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน  ให้มีความครบถ้วน  ถูกต้องชัดเจน   

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

15. งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ   คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
3. นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์   ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการ 
4. นายสุจิน  คูณเมือง    พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

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

1. นายบรรจง  สีค า    รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางวิชุดา  ต าหนง    คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นางบุษบา  แสงศิริ    คร ู    กรรมการ 
4. นางปริชาติ  วงค์เจริญ   คร ู    กรรมการ 
5. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน   คร ู    กรรมการ 
6. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ   พนักงานราชการ   กรรมการ 
7. นางสาวมาริษา  พานจันทร์   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
8. นางนิศาชล  ค ามอน    คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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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  การผสมผสานความรู้แบบสห
วิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ 

6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
7. รวบรวม  และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งสนับสนุนให้ครูน า 

ผลการวิจัยมาใช้  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  

17. งานวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู 
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 
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18. งานสถานศึกษาต้นแบบเรียนรวม 
1. นางวิชุดา  ต าหนง    คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางสมจิต  พ่วงจีน    คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นายราม  โสวัน    คร ู    กรรมการ 
4. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ   คร ู    กรรรมการ 
5. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
6. นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์   ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการและเลขานุการ 
7. นางฐิติพร  พรมโสภา    ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1.  ศึกษาเอกสารการพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 
 2.  คัดนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ตามแบบคัดกรอง   
 3.  สรุปรายงานผลการคัดกรองต่อผู้บริหาร 
 4.  แจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้  ประชุมเพ่ือรับทราบแนวนโยบาย 
 5.  วางแผนพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนตามความสามารถ 
 6.  สรุปรายงานผลการพัฒนา 
 7.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
19. 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 าแผนปฏิบัติการ
และส่งงานสารสนเทศโรงเรียน 
          7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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20. งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารวิชาการ 
1. นางสาวมาริษา  พานจันทร์   คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นายสุจิน  คูณเมือง    พนักงานราชการ   กรรมการ 
3. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ   ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1.จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการเม่ือสิ้นภาคเรียน  ในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

 2.  วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานวิชาการ 
 3.  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานวิชาการ 
 4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ  
 1.  นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์    ครู      ประธานกรรมการ 
 2.  นางชนิดา  เนตรแก้ว   คร ู     รองประธานกรรมการ  
 3.  นางสาวสริดา  จ าปาหอม  คร ู     กรรมการ 
 4.  นางสาวอัมพร  โกศล  คร ู     กรรมการ 
 5.  นางสาวสิริยาพร  บุษบิน  คร ู     กรรมการ  
 6.  นางสุกิจ  ศรีปาน   คร ู     กรรมการ 
 7.  นางรัตนาภรณ์  มะลัยทอง  ครู ผู้ช่วย    กรรมการ 
     8.  นางคมคิด  ศรีสุข   คร ู     กรรมการ 
 9.  นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ  กรรมการและเลขานุการ 
 10.  นางปวีณา  กระจัดกลาง  คร ู     กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
       10.  นางสาวจุไรรัตน ์ แกว้อาสา  ครูอัตราจ้าง    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ   
มีหน้าที่ 
 1.  วางแผน ก ากับดูแล ติดตามและนิเทศงานในฝ่ายบริหารงบประมาณ  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของฝ่ายบริหารงบประมาณ ตลอดจนการวางแผนการ
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 
    นางสาวทิชากร  อาจเอ่ียม  คร ู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
มีหน้าที่ 

  ควบคุม  ดูแล  และด าเนินงานต่อไปนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  1. งานส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
  2. งานบริหารการเงินและบัญชี 

3. งานรับ จ่ายเงิน และสวัสดิการ   
  4. งานท าหลักฐานการเงิน การบัญชี และการเก็บรักษาเงิน 
  5. งานบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 

ง.คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
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  6. งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  7. งานยานพาหนะ  

8.  งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
9.  งานประเมินผลการด าเนินงานการเงินและพัสดุ 

       10.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.  งานส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 

1.  นางปวีณา  กระจัดกลาง   คร ู    หัวหน้า 
2.  นางสาวจุไรรัตน์  แก้วอาสา   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย     

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

3.  งานบริหารการเงินและบัญชี 
1.  นางสาวสริดา  จ าปาหอม   คร ู    หัวหน้า   
2.  นางรัตนาภรณ์  มะลัยทอง   ครู ผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
3.  นางสาวจุไรรัตน์  แก้วอาสา   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย     

มีหน้าที่ 
1. จัดท าหลักฐานการเงินและบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 
2. ดูแล ก ากับ และรับเงิน ให้ถูกต้อง ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบการรับเงิน 
3. ดูแล ก ากับ และ จ่ายเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
4. เก็บรักษาเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
5. ควบคุมและตรวจสอบ การเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 
6. ประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามการใช้จ่าย เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

4.  งานรับเงิน  จ่ายเงิน และสวัสดิการ 
 1.  นางสุกิจ  ศรีปาน    คร ู    หัวหน้า 
 2.  นางสาวสิริยาพร  บุษบิน        ครู         ผู้ช่วย 
 3.  นางชนิดา  เนตรแก้ว          คร ู    ผู้ช่วย    
มีหน้าที่  ควบคุม  ดูแล  ด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ให้เกิดความเรียบร้อย 

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

5.  งานท าหลักฐานการเงิน  การบัญชี  และเก็บรักษาเงิน 
1.  นางสาวสริดา  จ าปาหอม   คร ู    หัวหน้า 
2.  นางรัตนาภรณ์  มะลัยทอง   ครู ผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
3.  นางสาวจุไรรัตน์  แก้วอาสา   ครูอัตราจ้าง   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 
1.8  จัดเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ให้อยู่ในความปลอดภัยเพ่ือรอตรวจสอบต่อไป 

 2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
6.  หัวหน้างานการเงิน 
         นางสาวสริดา  จ าปาหอม      ครู     
มีหน้าที่ 

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

7.  งานพัสดุและสินทรัพย์ 
1.  นางชนิดา  เนตรแก้ว    ครู     หัวหน้า 
2.  นางปวีณา  กระจัดกลาง   คร ู   ผู้ช่วย 
3.  นางสาวอัมพร  โกศล   คร ู   ผู้ช่วย 
4.  นางสาวสิริยาพร  บุษบิน   คร ู   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  ทั้งที่ซื้อหรือ
จัดหาจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตลอดจนที่ได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึก
ทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์  
      5)  จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุส าหรับที่ดิน   อาคาร  และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ด าเนินการ และ
ที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่เพ่ือด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน   และให้
จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
      6)   ควบคุม ดูแลการจัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา   ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบ
ทะเบียนคุมสินทรัพย์ก็ได้  ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 
    7)  จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    8)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.2  การจัดหาพัสดุ 
   แนวทางการปฏิบัติ 
    1) วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพ่ือ 
ตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่ก าหนดตาม 
มาตรฐานกลาง 
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    2) จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่ร่วมมือกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา 
  1.3  การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
   แนวทางการปฏิบัติ 
    1)   ควบคุม ดูแลการจัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
ในกรณีที่เป็นแบบมาตรฐาน 
    2)   ตั้งคณะกรรมการข้ึนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณี 
ที่ไม่เป็นแบบมาตรฐานโดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
    3)   จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ จ่าย/
ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญา และเมื่อตรวจรับงานให้
มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย/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 ารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งาน 
ส าหรับทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและท าจ าหน่าย หรือขอรื้อถอน
กรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
 2.  ควบคุมการยืม-คืนพัสดุของสถานศึกษาของบุคลากร หน่วยงานราชการและชุมชน 
 3.  รายงานการขอซื้อ ขอจ้างตามระเบียบพัสดุ และงานสถิติข้อมูลพัสดุ 
 4.  จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน 
 5.  ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจพัสดุประจ าปี 
 6.  จ าหน่วยพัสดุ และปรับซ่อมพัสดุ 
 7.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
8.  ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 1.  นางสาวทิชากร  อาจเอ่ียม   คร ู    หัวหน้า 
 2.  นางชนิดา  เนตรแก้ว   คร ู    ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 

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

9. งานยานพาหนะ 
1.  นางสาวอัมพร  โกศล   คร ู    หัวหน้า 
3.  นางสาวสิริยาพร  บุษบิน   คร ู    ผู้ช่วย   

มีหน้าที่ 
1.  ก าหนดกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการใช้ยานพาหนะ 
2.  ควบคุมดูแลและวางมาตรการเก่ียวกับการใช้ยานพาหนะ 
3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน  และที่ได้รับมอบหมาย 

10.  งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
1.  นางสุกิจ  ศรีปาน   คร ู   หัวหน้า 
2.  นางสาวจุไรรัตน์  แก้วอาสา  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1. จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายทั้ง                       

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

สพฐ.และรัฐบาล 
6. ด าเนินงานด้านสร้างขวัญและก าลังใจครู  บุคลากรและนักเรียน ทุกคนตามความเหมาะสม 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

11.  งานธนาคารโรงเรียน 
1.  นางคมคิด  ศรีสุข   คร ู   หัวหน้า 

      2.  นางสุกิจ  ศรีปาน    คร ู   ผู้ช่วย 
      3.  นางสาวสริดา  จ าปาหอม   คร ู   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 

1.  ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการประหยัด การออมและเห็นความส าคัญของระบบบริการของ 
ธนาคาร การเงิน  

2.  ประสานงานรับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์อ าเภอเบญจลักษ์ 
3.  ก ากับ ควบคุม ดูแล การบริการรับฝาก ถอนเงิน ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร 
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4.  ก ากับ ควบคุม ดูแล การจัดท าบัญชีฝากเงินรายบุคคล 
5.  แจ้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สมาชิกทราบเป็นระยะ 
6.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
7.  สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอหัวหน้างาน รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการโรงเรียน ทราบข้อมูล 

เป็นระยะ 
8. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่มและน าเสนอฝ่ายบริหารตามล าดับเพ่ือรับทราบข้อมูล 

ทุกสิ้นปีการศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

12.  งานประเมินผลการด าเนินงานการเงินและพัสดุ 
1.  นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม คร ู   หัวหน้า 
2.  นางปวีณา  กระจัดกลาง  คร ู   ผู้ช่วย 
3.  นางชนิดา  เนตรแก้ว  คร ู   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1.  จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงบประมาณเมื่อสิ้นภาคเรียน  ในระดับ                            
หน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน  โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 2.  วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 3.  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 
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คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 1.  นายถวัลย์  สุนทรา   ผู้อ านวยการสถานศึกษา     ประธานกรรมการ 
 2.  นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา         รองประธานกรรมการ 
 3.  นายบรรจง   สีค า   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา         รองประธานกรรมการ 
 4.  นายธวัชชัย  ลือชา   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา         รองประธานกรรมการ 
 5.  นายสุปรีชา  จ าปารัตน ์  ครู  ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ   กรรมการ 
 6.  นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์  ครู  ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
 7.  นางวิชุดา  ต าหนง   หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ     กรรมการ 
 8.  นางสาวทิชากร  อาจเอ่ียม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ     กรรมการ 
 9.  นางสาววราภรณ์  สมด ี  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ    กรรมการ 
 10.  นายอนุศิษฏ์  โกศล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป      กรรมการ 
 11.  นายสัญญา  ศรีสุข  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน     กรรมการ 
 12.นางประไพ  หาไชย  ครู  ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล   กรรมการและเลขานุการ 
 13. นายอาคเนย์  มีคุณ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล      กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 

  ให้ค าปรึกษาแก่คณะท างานฝ่ายบริหารงานบุคคลเพ่ือให้การด าเนินงานในสายงานบุคคลให้เป็นไปตาม
นโยบายของโรงเรียน สพท./สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานต้นสังกัด  และสนองนโยบายของรัฐ  และอ่ืน ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

คณะท างานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 1. นางประไพ  หาไชย       ครู  ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล    ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์         ครู                                                กรรมการ 

3. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว       ครู                                                 กรรมการ 
4. นางสาววันวิสา  ประสพสขุ         ครู                                        กรรมการ 
5. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์        ครผููช้่วย                                          กรรมการ 
6. นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรต ิ        ครูผูช้่วย                                          กรรมการ 
7.นายอาคเนย์  มีคุณ        หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล          กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

จ. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
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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 
 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.  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล 
  นายอาคเนย์  มีคุณ  ครู  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล  
มีหน้าที่ 
 ดูแล  ก ากับการด าเนินการงานต่อไปนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 1.  งานส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
     2.  งานพัฒนาบุคลากร มีแผนพัฒนาบุคลากรในเรื่องต่อไปนี้ 
   -  การปฐมนิเทศ  การนิเทศภายใน 
   -  การจัดหาหรือจัดท าเอกสารแนะน าการปฏิบัติงาน 
   -  การส่งบุคลากรไปอบรม  ประชุม  สัมมนา  ศึกษาเพิ่มเติม  ศึกษาดูงาน 
   -  การจัดอบรม  ประชุมหรือสัมมนาภายในโรงเรียน 
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 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 
  12.  มีแผนการบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจบุคลากร 
 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2.  งานส านักงานฝ่ายบริหารบุคคล 
  1.  นางสาววันวิสา  ประสพสุข  ครู   หัวหน้า 
  2.  นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
  3.  นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรติ  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 

   1. ปฏิบัติงานธุรการในฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  2. จดบันทึกการประชุมฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  3. สอดส่องดูแลความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส านักงานฝ่าย 
  4. ประสานงานทั่วไปทั้งกับบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา 

5.ปฏิบัติงานในลักษณะของงานบริการในฝ่าย 
3.  งานพัฒนาบุคลากร 
  1.  นางสาววันวิสา  ประสพสุข  ครู   หัวหน้า 
  2.  นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรติ  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่  
  1.  จัดท าแผนงานและโครงการงานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

2. จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร 
  3. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่  ระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  ก่อนเลื่อนต าแหน่ง  และ กรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ 
  4.  งานวางแผนอัตราก าลัง  วิเคราะห์อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา  และจัดท าแผน
อัตราก าลังระยะ  3-5  ปี  และก าหนดต าแหน่ง 
  5. งานสรรหา  บรรจุ  และแต่งตั้ง 
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  6.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  7.  งานวินัย การรักษาวินัย และการออกจากราชการ 
 8. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา โดยจัดท าแผน
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  และจัดท าแผนอัตราก าลังระยะ  3-5  ปี  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. งานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู – ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์  คร ู    หัวหน้า 
  2. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
     3. นางสาวลภัสรดา  สิริเกยีรติ  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่ 
 1.  จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู  ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน และ
เก็บรักษาอย่างปลอดภัย  สะดวกต่อการใช้งาน 
 2.  จัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ  ได้แก่  หลักฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ  ใบลา  การบันทึกเวร
ยามในเวลา  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 
5. งานวางแผนงานธุรการ 
  1.  นางประไพ  หาไชย ครู  ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล     หัวหน้า 
  2.  นายอาคเนย์  มีคุณ คร ู       ผู้ช่วย 
มีหน้าที่  
  1.  รวบรวมข้อมูลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการเป็นลายลักษณ์อักษร  เป็นปัจจุบัน 
    2. จัดท าเอกสาร  แบบพิมพ์ต่างๆที่เก่ียวกับงานธุรการไว้ใช้ในโรงเรียน 
  3.  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ  และมีการเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
   4.  จัดท าแผนงานธุรการเป็นลายลักษณ์อักษร  มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 
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6. งานบริหารงานธุรการ 
  1. นายอาคเนย์  มีคุณ    คร ู    หัวหน้า 
  2. นางสาวอุไรวรรณ  เดชทะสอน   ครูธุรการ   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
  1.  ก าหนดขอบข่ายงานธุรการ  จัดท าแผนภูมิ  พรรณนางานธุรการ 
  2.  ก าหนดแนวทางการจัดบุคลากร  แต่งตั้งบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษร  มีบุคลากรครบทุกงาน                      
มีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะงาน  และงานที่ปฏิบัติถูกต้องเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
  3.  มีการจัดสถานที่ท างานธุรการ  มีห้องธุรการโดยเฉพาะเป็นสัดส่วน  สะดวกแก่การให้บริการและน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานธุรการ 
7. งานบริหารงานสารบรรณ 
  1. นายอาคเนย์  มีคุณ    คร ู    หัวหน้า 
  2. นางสาวอุไรวรรณ  เดชทะสอน   ครูธุรการ   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
  1.  ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการ  ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ  มีเจ้าหน้าที่
ประสานงานที่รวดเร็วและตรวจสอบติดตามงานได้สะดวก 
    2. โต้ตอบหนังสือราชการ  และมีหลักฐานการโต้ตอบถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณและมีการใช้ระบบ
e-office  โต้ตอบหนังสือราชการอย่างรวดเร็วทันเวลา 
  3.  มีการจัดระบบเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ  และสามารถค้นหาหนังสือราชการหรือหลักฐาน
ต่างๆ  ได้สะดวกรวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ 
  4.  มีการจัดระบบบริการงานสารบรรณ  มีวัสดุ  ครุภัณฑ์  บุคลากรที่ให้บริการอย่างเพียงพอ 
  5. เสนอค าสั่งแต่งตั้งการไปราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6. ร่าง พิมพ์ ท าส าเนา โต้ตอบหนังสือราชการ 
  7. ร่าง พิมพ์ หนังสือ แนวปฏิบัติ นโยบายของโรงเรียนตามที่ผู้บริหารก าหนด 
  8. ให้การต้อนรับ ประสานงานกับบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อราชการตามสมควร 
        9.นัดหมายการประชุม และจดรายงานการประชุมของโรงเรียนเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  เพ่ือ
ตรวจรายงานการประชุม และเสนอถึงผู้บริหารให้ทราบในวันรุ่งขึ้น 
  10. รับผิดชอบสมุดเยี่ยม เพื่อเสนอให้ผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนได้ลงนาม ในกรณีเป็นการตรวจราชการให้
ด าเนินการรายงานให้หน่วยเหนือทราบตามระเบียบฯ 
  11.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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8. งานปฏิคม 
  1.  นางสาววันวิสา  ประสพสุข   คร ู    หัวหน้า 
  2.  นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์          ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
  3.  นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรติ   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
มีหน้าท่ี 

1.  ดูแลการจัดสถานท่ี หรือจัดงานต่างๆ 
2.  ดูแลความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
3.  ประสานงานกับฝ่ายอื่น  เพื่อให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
4.  ต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ 
5.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9. งานประเมินผลการด าเนินงานธุรการและงานบุคคล 
  1. นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์  คร ู    หัวหน้า 
  2. นายอาคเนย์  มีคุณ  คร ู    ผู้ช่วย 
  3. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์  คร ู    ผู้ช่วย 
  4. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว  คร ู    ผู้ช่วย 
มีหน้าท่ี 
   1.  จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคลเมื่อสิ้นภาคเรียน  ในระดับหน่วยงานย่อย
ภายในโรงเรียน  โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
   2.  วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
   3.  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
    4.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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1. คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
 1. นายถวัลย์   สุนทรา       ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นางกัลยาณี  ไชยธรรม   คร ู   กรรมการ 
 3. นางสาคร  จันดาบุตร   คร ู   กรรมการ 
 4. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ  คร ู   กรรมการ  

5. นางบุณิกา  สุริยะลังกา   คร ู   กรรมการ 
6. นายมานะ  แสงศิริ   คร ู   กรรมการ 
7. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร  คร ู   กรรมการ 
8. นายธนาวิท  แสนสุกใส   คร ู   กรรมการ 
9. นายกวี  ซุยทอง   คร ู   กรรมการ 
10. นายธวัชชัย   ลือชา   รองผู้อ านวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
11. นายอนุศิษฏ์   โกศล   หัวหน้าฝ่ายบิหารทั่วไป กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. ก าหนดนโยบาย วางแผนงาน โครงการ กิจกรรมของฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. ควบคุมดูแลงานฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษา 
3. พิจารณาจัดสรรงบประมาณฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมกับฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
4. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสารบรรณฝ่ายบริหารทั่วไป ให้ด าเนินการเกี่ยวกับ 

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

ให้ถูกต้องและเหมาะสม 
6. ควบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย  โภชนาการและ

งานบริการน้ าดื่ม   งานประชาสัมพันธ์และงานเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน  งานชุมชนและภาคีเครือข่าย  
งานสถานศึกษาพอเพียง  งานลดการใช้พลังงานในสถานศึกษาและงานสมาคมครู  งานส านักงาน 
งานลูกจ้างประจ าชั่วคราว  งานเวรรักษาการณ์   งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  งานประเมินผลการด าเนินงาน
บริการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 

7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

ฉ. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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2.  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
  นายอนุศิษฏ์   โกศล  ครู  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
มีหน้าที่ 

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

ร่วมกับบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ 
๕. บริหารจัดการงานโรงเรียนร่วมกับคณะผู้ร่วมบริหาร 
๖. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายหรือมีค าสั่ง 
๗. ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    

3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
1. นายมานะ   แสงศิริ   คร ู             หัวหน้า 
2. นายทองชัย  กอแก้ว   คร ู   รองหัวหน้า 
3. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ  คร ู   กรรมการ 
4. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร  คร ู   กรรมการ 
5. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ  คร ู   กรรมการ 
6. นายธนาวิท  แสนสุกใส   คร ู   กรรมการ 
7. นายไพฑูรย์  กะมุล   คร ู   กรรมการ 
8. นายกวี  ซุยทอง   คร ู   กรรมการ 
9. นายธีรวัฒน์  พลีจันทร ์  พนักงานราชการ  กรรมการ 
10.นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
11.นายยอด  บุญเสนอ   ช่างไม้ 4  กรรมการ 
12.นายจ านงค์  ทราธรณ์   ช่างไม้ 4  กรรมการ 
13. นายณรงค์ชัย  เศรษฐจ านง  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
14. นายถาวร  พันธ์ดี   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
15. นายปรีชา  พูลเพิ่ม   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
16. นายนนท์  กล้าหาญ   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
17. นายไพบูลณ์  สุวรรณค า  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
18. นางบุณิกา    สุริยะลังกา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
1. จัดท าแผนงาน/โครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
2. จัดสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้สนองกับการจัดการเรียนการสอนและการใช้ประโยชน์ 
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3. ดูแลบ ารุงรักษา ซ่อมแซมอาคาร  ห้องบริการ  ห้องพิเศษ  และอาคารประกอบและสภาพแวดล้อม 
ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัย 
  4. ให้ความรู้ ค าแนะน าจัดท าป้าย การใช้สถานที่ที่ถูกต้อง ปลอดภัยแก่นักเรียน 
  5. บ ารุงรักษา ร่วมด าเนินการควบคุมดูแลและจัดการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
ของสถานศึกษา ห้องบริการ  ห้องพิเศษ  และอาคารประกอบ  โดยร่วมและประสานงานกับการบริหารพัสดุ 
และสินทรัพย์ 

6. จัดสภาพแวดล้อมบริเวณสถานศึกษาและในอาคารให้สะอาดมีบรรยากาศที่เหมาะสมร่มรื่น เช่น    
สวนหย่อม สถานที่พักผ่อนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และแหล่งเรียนรู้ 

7. ดูแลอาคารสถานที่  พัฒนาห้องบริการ  ห้องพิเศษ  และอาคารประกอบให้อยู่ในสภาพปกติเพียงพอ
ต่อความจ าเป็นประหยัดและพร้อมส าหรับการใช้ประโยชน์ 

๘. อ านวยความสะดวกในภารขอใช้อาคารสถานที่และสาธารณูปโภคแก่บุคลากรภายในสถานศึกษา 
และ บุคคลภายนอกท่ีไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับ 

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

ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  และเกิด ประโยชน์สูงสุด 
11 ด าเนินการสร้าง พัฒนา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้เพียงพอเหมาะสมต่อการใช้งาน 
12. การบริการน้ าดื่มภายในโรงเรียน 

 13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
14. ออกค าสั่งมอบหมายงานการท าความสะอาดห้องเรียนและเขตพ้ืนที่รับผิดชอบพร้อมแบบบันทึก

ติดตาม  และป้ายแจ้งบริเวณผู้รับผิดชอบเพื่อรองรับการตรวจจากผู้บังคับบัญชา 
15. ประเมินความพึงพอใจและประเมินโครงการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
4. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย  และโภชนาการและงานบริการน้ าดื่ม 

1. นางกัลยาณี  ไชยธรรม   คร ู    หัวหน้า 
2. นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจ าปา  พนักงานราชการ   รองหัวหน้า 
3.  นางสาวมลฤดี   บัวรินทร์  ครูพ่ีเลี้ยง   ผู้ช่วย 

หน้าที่  
1. จัดท าโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสุขอนามัย โภชนาการและน้ าดื่ม 
2. ควบคุม ดูแล อาหารและโภชนาการให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัยในการบริโภค 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ถูกสุขลักษณะ 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้ถึงพิษภัยของสิ่งเสพติดทุกชนิดละเว้นห่างไกลจากอบายมุขใช้ชีวิต 

อย่างปลอดภัย 
5. จัดท าข้อมูลนักเรียนด้านภาวะทุพโภชนาการ ส่วนสูง น้ าหนัก การได้ยิน ได้เห็น เป็นต้น  
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โดยร่วมมือกับฝ่ายบริหารงานอ่ืนๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
6. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล วัสดุครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
7. จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกปีการศึกษา 
8. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่นักเรียน 
9. ดูแลเรื่องคุณภาพของน้ าดื่ม น้ าใช้ อาหารเพื่อการบริโภคของบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา  

ให้ถูกสุขลักษณะ  จัดท าบัญชีการจ าหน่ายหรือใช้น้ าดื่ม 
10. จัดท าสถิติการรักษาพยาบาลให้เป็นปัจจุบัน 
11. ติดต่อประสานงาน ผู้ปกครองนักเรียน สถานพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยของบุคลากรและ

นักเรียน ในสถานศึกษา 
12. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก าจัดยุงและสัตว์พาหะน าโรคในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
13. จัดท าป้ายให้ความรู้ในกรอบงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย  โภชนาการและงานบริการน้ าดื่ม  

 อย่างครบถ้วน หลากหลาย 
14. จัดท าโครงสร้างการบริหารงานงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย  โภชนาการและงานบริการน้ าดื่ม 
15. รายงานการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 

5. งานประชาสัมพันธ์และงานเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 
1.นางสาคร    จันดาบุตร  ครู     หัวหน้า 
2. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว   คร ู    ผู้ช่วย 
3. นายพิทยา   จันดาบุตร  พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 

หน้าที่  
1. จัดท าโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ 
2. จัดท าเอกสารแผ่นพับ วารสานสิ่งพิมพ์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเผยแพร่กิจกรรมหรือผลงาน 

ของสถานศึกษาสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบ 
3. ประกาศแจ้งข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ให้บุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียนได้รับทราบ 
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 
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6. งานชุมชน  ภาคีเครือข่าย และ คณะกรรมการสถานศึกษา 
 1. นางสุกิจ  ศรีปาน        คร ู   หัวหน้า 

2. นางอัมพร  โกศล               คร ู   รองหัวหน้า  
3. นางปวีณา  กระจัดกลาง  คร ู   กรรมการ 
4. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์  คร ู   กรรมการ 
5. นายกวี  ซุยทอง   คร ู   กรรมการ 
6. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วอาสา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
7. นายธีรวัฒน์  พลีจันทร ์  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  
  1. วางแผนก าหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการ 
สาธารณะตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงาน 

2. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน  เพ่ือน าไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 
กับโรงเรียนและบริการสาธารณะ 

3. ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร  สุขภาพอนามัย  อาคารสถานที่  วัสดุ  ครุภัณฑ์  และวิชาการ 
  4. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน  เช่น การบริจาควัสดุ สิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้ความรู้ 
และจัดนิทรรศการ 
  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 

7. งานลดการใช้พลังงานในโรงเรียน 
 1.   นายอุศิษฏ์   โกศล   คร ู   หัวหน้า 
 2.  นายมานะ  แสงศิริ   คร ู   ผู้ช่วย 
 3.  นายธนาวิทย์   แสนสุขใส  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 1.ด าเนินการ ก าหนดกรอบงานงานลดการใช้พลังงานในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
 2.ด าเนินงานกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 3.หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 
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8.งานสถานศึกษาพอเพียง 
 1. นายมานะ  แสงศิริ   คร ู   หัวหน้า 
 2. นางบุณิกา  สุริยะลังกา   คร ู   รองหัวหน้า 
 2. นายทองชัย    กอแก้ว    คร ู   กรรมการ 
 3. นายไหว  เจริญตา   คร ู   กรรมการ 
 4. นายศริญญา  สุตันตั้งใจ  คร ู   กรรมการ 
 5. นายจ านงค์  ทราธรณ์   ช่างไม้ 4   กรรมการ 
 6. นายถาวร  พันธ์ดี   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 7. นายณรงค์ชัย  เศรษฐจ านง  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 8. นายปรีชา  พูลเพิ่ม   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 9. นายธนาวิท  แสนสุขใส   คร ู   กรรมการและเลขานุการ  
 10. นายธีรวัฒน์  พลีจันทร์  พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

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

ด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 

9. งานส านักงาน  งานลูกจ้างประจ าและชั่วคราว 
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 
10. 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 
11. งานเวรยามและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 1. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร  คร ู   หัวหน้า 
 2. นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว  ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
หน้าที่ 
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจ าสถานที่ราชการ 
 2. จัดท าแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ และเอกสารการเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ 
 3. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ 
 4. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
12. งานประเมินผลการด าเนินงานบริการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 

1. นางบุณิกา       สุริยะลังกา  คร ู  หัวหน้า 
2. นายทองชัย     กอแก้ว    คร ู  รองหัวหน้า 
3. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร  คร ู  กรรมการ 
4. นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว  ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  
 1.จัดท าแฟ้มเอกสารการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 2.ประเมินโครงการ ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริการอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
 3.ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
 4.รายงานการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
13. งานโสตทัศนศึกษา 

1. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร คร ู   หัวหน้า 
2. นายชนะพล  เนตรแก้ว   พนักงานราชการ  รองหัวหน้า 
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3. นายเวชกรณ์  กรมพะไมย พนักงานราชการ  กรรมการ 
4. นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว ครูอัตราจ้าง  กรรมการกรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  
1. บันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน แล้วจัดเก็บ

เพ่ือท าเป็นสารสนเทศต่อไป 
2. ด าเนินการพัฒนาเว็บไซน์ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
3. อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่คณะครูและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและบันทึก

การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
4. อ านวยความสะดวก  บริการ  เครื่องเสียงและอุปกรณ์ต่างๆ แก่คณะครูและบุคลากรในด าเนินกิจกรรม 
5. หน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 14. งานยานพาหนะ 
1. นางบุณิกา       สุริยะลังกา  คร ู   หัวหน้า 
2. นายมานะ   แสงศิริ     คร ู   รองหัวหน้า 
3. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร  คร ู   กรรมการ 
4. นายยอด  บุญเสนอ   ช่างไม้4   กรรมการ 
5. นายถาวร  พันธ์ดี   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
6. นายปรีชา  พูลเพิ่ม   พนักงานขับรถ  กรรมการ 
7. นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว  ครูอัตราจ้าง  กรรมการกรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  
1. รับผิดชอบงานยานพาหนะในกรณีที่มีการขอใช้รถยนต์ของโรงเรียน 
2. ดูแล  บ ารุงและรักษายานพาหนะ 
3. จัดท าแบบขอใช้ยานพาหนะและทะเบียนคุมให้ถูกต้องตามระเบียบ 
4. หน้าที่อื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
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1. คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน 

1. นายถวัลย์  สุนทรา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
2. นายบรรจง  สีค า   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
3. นายธวัชชัย  ลือชา  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
4. นางสาคร  จันดาบุตร  คร ู     กรรมการ 
5. นางคมคิด  ศรีสุข  คร ู     กรรมการ 
6. นายทธ  ทองภามี  คร ู     กรรมการ 
7. นายพัชระ  วงค์เจริญ  คร ู     กรรมการ 
8. นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย  คร ู     กรรมการ 
9. นายอานุภาพ  เรืองศรี  คร ู     กรรมการ 
10. นายธนวัฒน์  แสงตะวัน  คร ู     กรรมการ 
11. นายไพทูรย์  กะมุล  คร ู     กรรมการ 
12. นายประจักษ์  สะอาด  คร ู     กรรมการ 
13. นายพิทยา  จันดาบุตร  พนักงานราชการ    กรรมการ 
14. นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจ าปา  พนักงานราชการ    กรรมการ 
15. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์  พนักงานราชการ    กรรมการ 
16. นางสาวฐิติพร  พรมโสภา  ครูพ่ีเลี้ยง    กรรมการ 
17. นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
18. นายสัญญา  ศรีสุข  คร ู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. ร่วมให้ค าปรึกษา และรวบรวมจัดท าระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน จัดท าแผนงาน  

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย และเกณฑ์การประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน 

2. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับแผนภูมิสายงาน  ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และพรรณนางานของ 
บุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารกิจการนักเรียน 

3. ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรม 
4. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
5. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
6. ประสานงานบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกิจการนักเรียน 

ช. ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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8. ติดตาม สรุป ประเมินผล  และรายงานการด าเนินงาน/โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
9. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

2. หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน      
 นายสัญญา  ศรีสุข   คร ู  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 

หน้าที่   
 1. ร่วมให้ค าปรึกษา และรวบรวมจัดท าระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานฝ่ายกิจการนักเรียน จัดท าแผนงานฝ่าย 
กิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  
   2. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับแผนภูมิสายงาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และพรรณนางานของบุคลากรใน
ส่วนที่เกี่ยวกับงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน  
 3. ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม  
 4. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
 5.  ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน  
 6.  ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  
      7.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกิจการนักเรียน  
      8.  ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  
      9.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
3. งานส านักงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  
      1. นางคมคิด  ศรีสุข    คร ู    หัวหน้า 
      2. นางฐิติพร  พรมโสภา   ครูพ่ีเลี้ยง   ผู้ช่วย 
      3. นางสาวอมรา  โทนพันธ์   พนักงานราชการ   เลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 

1. รับส่งหนังสือ ร่างพิมพ์หนังสือ ท าระเบียบวาระและบันทึกการประชุม บันทึกเสนอ เก็บหนังสือราชการ  
2. ประสานงาน ติดตาม เกี่ยวกับหนังสือท่ีมาถึงฝ่ายกิจการนักเรียน  
3. ออกใบรับรองความประพฤติให้กับนักเรียน  
4. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ในฝ่ายกิจการนักเรียน  
5. จัดท าแผนงานโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจการนักเรียน ท าหนังสือคู่มือนักเรียน  
6. เก็บรวบรวมสถิติในด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานในฝ่ายกิจการนักเรียน  
7. รวบรวมคะแนน รายงานระเบียบวินัยเกี่ยวกับงานพฤติกรรมนักเรียนที่ตกเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์  
8. จัดท าเอกสารเกีย่วกับระเบียบ กฎข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ เพื่อใช้ในโรงเรียน  
9. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้บุคลากรและนักเรียนทราบโดยทั่วกัน  
10. ก าหนดแผนภูมิการจัดองค์กรฝ่ายกิจการนักเรียน  
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11. จัดท าเอกสารพรรณนางาน  
12. ออกแบบประเมินงานทุกงาน ในฝ่ายกิจการนักเรียน (หัวหน้างานแต่ละงาน)  
13. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน และรายงานให้รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ให้

รับทราบ เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงงานกิจการนักเรียน 
14. จัดท าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

4. งานพัสดุฝ่าย 
1. นางสาวอุบลรัตน์   เจตินัย   คร ู    หัวหน้า 
2. นางฐิติพร  พรมโสภา    พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   ผู้ช่วย 
3. นางสาวอมรา  โทนพันธ์   พนักงานราชการ   เลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1.  จัดท าทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษาให้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบและง่ายต่อ               

การตรวจสอบ 
2.  จัดท ารายงานเสนอการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์ และการขนย้าย จัดวาง จัดตั้งพัสดุครุภัณฑ์ให้              

เหมาะสมกับการใช้งาน 
3.  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ 
4.  ท าหน้าที่เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ให้กับฝ่ายหรือหมวดต่างๆ และควบคุมการใช้งานให้ถูกต้องโดยเน้น               

ความประหยัดเป็นส าคัญ 
5. ส ารวจพัสดุครุภัณฑ์ที่คงเหลือในแต่ละรายปี และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่าย              

และจ าหน่ายพัสดุครุภัณฑ์จากบัญชีทะเบียน 
6. ท าความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทพัสดุครุภัณฑ์ด้วยการสืบราคามาตรฐานก่อนท าการจัดซื้อและ               

จัดจ้าง 
7.  บริการพัสดุครุภัณฑ์แก่ครูบุคลากรของสถานศึกษาตามสมควรและสิทธิที่พึงจะได้รับตามหน้าที่             

ของงานหรือสายงาน 
8.  ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี ก่อนที่จะน าเสนอเพ่ือเบิกจ่ายในการจัดซื้อ               

และการจัดจ้าง 
9.  จัดท าบัญชีการยืม การส่งคืน และการชดใช้พัสดุครุภัณฑ์ของผู้ที่ยืมไปกรณีเกิดความเสียหาย 
10. จัดท าค าชี้แจง แนะน าวิธีการใช้ การท านุบ ารุงและการปรับซ่อมแก่ครูบุคลากร 
11.  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุครุภัณฑ์ หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการหรือผู้ที่                 

ผู้อ านวยการมอบหมาย 
12. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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5. งานวางแผนงานกิจการนักเรียน 
1. นายสัญญา  ศรีสุข    หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน หัวหน้า 
2. นางสาคร  จันดาบุตร    คร ู    ผู้ช่วย 
3. นายทธ  ทองภามี    คร ู    ผู้ช่วย 
4. นายพัชระ  วงค์เจริญ    คร ู    ผู้ช่วย 
5. นายอานุภาพ  เรืองศรี   คร ู    ผู้ช่วย 
6. นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย   คร ู    ผู้ช่วย 
7. นายประจักษ์  สะอาด   ครูช่วยสอน   ผู้ช่วย 
8. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์   พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
9. นางคมคิด   ศรีสุข    คร ู    เลขานุการ 

หน้าที่ 
1. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณการของฝ่ายในแต่ละปีการศึกษา 
2. ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่าย เพ่ือเสนอ 

ผู้อ านวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
3. ก ากับ ติดตาม สรุปผลและรายงานการด าเนินงานในฝ่าย 
4. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าสารสนเทศ และแฟ้มงานฝ่าย 
5. จัดประชุมฝ่ายเพื่อให้การด าเนินงานในฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. วางแผนจัดกิจรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7. ร่วมวางแผนในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมกับหัวหน้างานทุกงานในฝ่ายกิจการนักเรียน 
8. จัดท าคู่มือนักเรียนด้านระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย และความประพฤติ ร่วมกับผู้บริหาร ตัวแทน 

ผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน 
9. ประสานงานกับผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่ายต่างๆ/หัวหน้างาน/หัวหน้าชั้น เพ่ือด าเนินกิจกรรม 
10. ร่วมรับผิดชอบงานเอกลักษณ์ของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี 

บุคลิกภาพที่สง่างาม 
11. วางแผนหรือก าหนดแนวทางในการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
12. ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานและเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน 
13. จัดประชุมครูหัวหน้าระดับชั้นประจ าสัปดาห์เพ่ือร่วมกันวางแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

เกี่ยวกับนักเรียน 
14. ประเมินสภาพความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

ได้แก่ ครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
15. น าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุง พัฒนา แก้ไขระบบการด าเนินงานให้มี 

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
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16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
6. งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
  1.  นายทธ   ทองภามี    คร ู    หัวหน้า 
  2.  นายสัญญา  ศรีสุข    คร ู    ผู้ช่วย 
  3.  นางสาคร  จันดาบุตร    คร ู    ผู้ช่วย 
  4.  นายอานุภาพ  เรืองศรี    คร ู    ผู้ช่วย 
  5.  นายธนวัฒน์  แสงตะวัน    คร ู    ผู้ช่วย 
  6.  นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจ าปา   พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
  7.  นางสาวอมรา  โทนะพันธ์   พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
  8.  นายพิทยา  จันดาบุตร    พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
  9.  นายประจักษ์  สะอาด    ครูช่วยสอน   ผู้ช่วย 
  10. นายพัชระ  วงค์เจริญ    คร ู    เลขานุการ 
 

 หน้าที ่
1. จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม  
2. จัดให้มีการก าหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน  
3. จัดท าหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่ก าหนด  
4. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน  
5. ควบคุม ก ากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม  
6. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมของนักเรียน  
7. ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจ าชั้น เพ่ือร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  
8. จัดท าเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน  
9. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

7. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน  
1.  นางสาคร  จันดาบุตร    คร ู    หัวหน้า 
2.  นางสาวอุบลรัตน์   เจตินัย   คร ู    ผู้ช่วย 
3.  นายพิทยา  จันดาบุตร    พนักงานราชการ   เลขานุการ 

หน้าที่ 
1. จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน  
2. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  
3. ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆเพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบาย 

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด  
5. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ 1 ครั้ง  
6. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการส าหรับ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน  
7. ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี การเคารพนบนอบ 

ของนักเรียนต่อครู  
8. ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่ายที่

เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน  
9. จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน  
10. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา / พระมหากษัตริย์และ

ความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย  
11. ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน  
12. ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย  

8.  งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด /เอดส์ และการกระท าที่ผิดกฎหมาย ผิดวินัย 
  1.  นายสัญญา  ศรีสุข    ครูช่วยสอน   หัวหน้า 
  2.  นายพัชระ  วงค์เจริญ    คร ู    ผู้ช่วย 
  3.  นายทธ  ทองภามี    คร ู    ผู้ช่วย 
  4.  นายอานุภาพ  เรืองศรี    คร ู    ผู้ช่วย 
  5.  นายธนวัฒน์  แสงตะวัน    คร ู    ผู้ช่วย 
  6.  นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจ าปา   พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
  7.  นางสาวอมรา  โทนะพันธ์   พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
  8. นายพิทยา  จันดาบุตร    พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
  9. นายประจักษ์  สะอาด    ครูช่วยสอน   เลขานุการ 
หน้าที่   

1. จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ  
2. ประสานงานกับครูประจ าชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
3. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง  
4. การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย  
5. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
6. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์  
7. ด าเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
8. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด  
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9. การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล  
10. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
11. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
12. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  
13. จัดท าข้อมูลสถิตินักเรียนกลุ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์  
14. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
15. เฝ้าระวังการระบาดของสถานการณ์เอดส์  
16. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์  
17. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันโรคเอดส์  
18. การให้ค าปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล  
19. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
20.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
21. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย 

9. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1.  นายอานุภาพ  เรืองศรี    คร ู    หัวหน้า 
2.  นายสัญญา   ศรีสุข    คร ู    ผู้ช่วย 
3.  นางสาคร   จันดาบุตร    คร ู    ผู้ช่วย 
4.  นางคมคิด  ศรีสุข    คร ู    ผู้ช่วย 
5.  นายธนวัฒน์  แสงตะวัน    คร ู    ผู้ช่วย 
6.  นายพิทยา  จันดาบุตร    พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
7.  นางสาวอมรา  โทนะพันธ์    พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
8.  นายไพทูรย์  กะมุล    คร ู    เลขานุการ 

หน้าที่ 
  1. สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการและกิจกรรม เช่น 
มอบรางวัลคนดีศรีเบญจลักษ์พิทยา เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ท าความดีด้านต่าง ๆ  
  2. จัดค่ายคุณธรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
  3. ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน เรื่องความ
สะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  
  4. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนา ของชุมชน เช่น วันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญของชาติ  
  5. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม  
  6.  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพ่ือแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน และเป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา  
  7. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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  8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย  
10. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. นายสัญญา   ศรีสุข    คร ู    หัวหน้า 
2. นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย    คร ู    ผู้ช่วย 
3. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์     พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
4. นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจ าปา    พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
5. นางฐิติพร  พรมโสภา    ครูพ่ีเลี้ยง   ผู้ช่วย 
6. นางคมคิด  ศรีสุข     คร ู    เลขานุการ 

หน้าที่ 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  
2. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา  
3. ตรวจสอบการโฮมรูมของครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
4. ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น  
5. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
6. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา  
7. ประสานครูที่ปรึกษาเพ่ือออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม  
8. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง  
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  

11.  งานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนและงานจราจร  
  1.  นายธนวัฒน์  แสงตะวัน    คร ู    หัวหน้า 
  2.  นายพิทยา  จันดาบุตร    พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
  3.  นายนนท์  กล้าหาญ    ยาม    ผู้ช่วย 
  4.  นายไพบูลย์  สุวรรณค า    คร ู    ผู้ช่วย  
  5. นายประจักษ์  สะอาด    ครูช่วยสอน   เลขานุการ 
หน้าที่ 

1. จัดท าข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน  
2. รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมาด้วยรถโดยสาร  
3. ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน  
4. ให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร  
5. จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษา  
6. รณรงค์และอ านวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานขนส่งจัดท าใบอนุญาตขับขี่ 

รถจักรยานยนต์และรถยนต์  
7. ก ากับดูแลรณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร  
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8. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจ าชั้น หัวหน้าระดับ และครูเวรประจ าวัน  
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

12. งานหัวหน้าระดับ  
  1.  นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย   คร ู    หัวหน้า 
  2.  นางสาวอมรา  โทนะพันธ์   พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
  3.  นางฐิติพร  พรมโสภา    ครูพ่ีเลี้ยง   เลขานุการ 
หน้าที่ 

1. ออกค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาประจ าชั้นในแต่ละปีการศึกษา  
2. ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนในระดับชั้น ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ที่ก าหนด  
3. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมแก้ไขพัฒนานักเรียนที่มี พฤติกรรม 

ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  
4. ชี้แจง กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนในระดับให้เข้าใจและชัดเจน ง่ายต่อการ ปฏิบัติ  
5. อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แก้ไข เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับ  
6. จัดท าระเบียนความประพฤติ ตรวจเช็ค ควบคุม การเข้าร่วมกิจกรรม สถิติการมาสาย การขออนุญาต 

ออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นปัจจุบัน  
7. ควบคุม ก ากับดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียน โดยส่งหนังสือถึงผู้ปกครองเมื่อนักเรียน 

ขาดเรียน 3 วันขึ้นไป  
8. จัดแบ่งนักเรียน ครู ไปร่วมพิธีหรือกิจกรรมกับทางราชการ ทั้งรัฐพิธีและราชพิธีหรือกิจกรรมกับ  

ทางราชการ ทั้งรัฐพิธีและราชพิธี  
9. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง  
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

13. งานครูที่ปรึกษา   
 1.  นายพัชระ  วงค์เจริญ    คร ู    หัวหน้า 
 2.  นางสาวอมรา  โทนะพันธ์    พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
 3.  นางฐิติพร  โสดามา    ครูพ่ีเลี้ยง   ผู้ช่วย 
 4.  นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจ าปา    พนักงานราชการ   เลขานุการ 
หน้าที่ 

1. ร่วมพิธีกิจกรรมหน้าเสาธง ก ากับดูแล ควบคุมการเข้าแถว สวดมนต์ ร้องเพลงชาติ การเดินแถว 
เข้าชั้นเรียนของนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกการมาเข้าแถว การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดข้ึนในสมุดส ารวจการเข้าร่วม
กิจกรรมทุก ครั้งที่มีกิจกรรม  

2. เข้าโฮมรูม อบรมนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกการเข้าโฮมรูมของนักเรียน เรื่องที่อบรม แนะน านักเรียนทุกวัน  
3. จัดท าระเบียนความประพฤติ และชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย ข้อบังคับ ให้นักเรียนเข้าใจและชัดเจน 

ง่ายต่อการปฏิบัติ  
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4. ควบคุม ก ากับดูแล แก้ไข ให้ค าแนะน านักเรียนในชั้นเกี่ยวกับความประพฤติการแต่งกาย การมา เรียน  
ฯลฯ โดยประสานงานกับหัวหน้าระดับ และ ผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียนมีปัญหา  

5. ดูแลการท าความสะอาดห้องเรียน ของนักเรียนที่เป็นเวรประจ าวัน ตลอดทั้งการจัดโต๊ะ เก้าอ้ีให้เป็น  
ระเบียบ และควบคุม ส่งเสริมการจัดบอร์ด เรื่องที่น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อการศึกษา หรือ วันส าคัญทางราชการ 
และ ศาสนา  

6. ติดตามผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ติด 0,ร,มส,มผ ทั้งต้อง ประสานงาน 
กับฝ่ายวัดผล ฝ่ายแนะแนว และผู้ปกครอง  

7. ชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียน การจบหลักสูตร การเลือกกลุ่มการเรียน  
การท ากิจกรรมในคาบอิสระ กิจกรรมชุมนุม ฯลฯ ให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน  

8. อบรม ตักเตือน และท าโทษนักเรียนตามระเบียบบทลงโทษที่โรงเรียนก าหนด เมื่อนักเรียนประพฤติ  
ผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน  

9. เป็นที่ปรึกษานักเรียนให้กับนักเรียนในความรับผิดชอบ เพื่อป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้นักเรียน 
มี พฤติกรรมที่ดี  

10. ตรวจตราดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียนเช่น ความสะอาดของนักเรียน ความสะอาดของ 
 เครือ่งแต่งกาย ห้องเรียน การรับประทานอาหาร สุขภาพ อนามัย ความเป็นระเบียบอ่ืนๆ  

11. อบรมให้นักเรียนรู้จักวิธีใช้สิ่งของส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ประตู ห้องน้ า ห้องส้วม ฯลฯ ให้ถูกวิธี  
12. ตรวจค้น ตรวจหา สิ่งของต้องห้าม ผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนนักเรียนในที่ปรึกษา 

สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันการกระท าผิดหรือไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  
13. จัดท าสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนให้เรียบร้อย ถูกต้อง และส่งผู้ปกครองให้ทันเวลา  
14. เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนด้านการแต่งกาย ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม วางตัวเป็นครูที่ดี ตลอดเวลา  
15. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง  
16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

14. งานเวรประจ าวัน  
  1.  นางสาวอมรา  โทนะพันธ์    พนักงานราชการ   หัวหน้า  
  2.  นางฐิติพร  พรมโสภา    ครูพ่ีเลี้ยง   เลขานุการ 
หน้าที่ 

1. จัดท าค าสั่งเวรประจ าวัน สมุดบันทึกเวรประจ าวัน สมุดบันทึกนักเรียนมาสาย โดยยึดหลักความเหมาะสม  
2. ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยทั่วไปทั้งภายในและนอกสถานศึกษา  
3. จัดท าบันทึก สถิติ การขาด ลา มาสาย ของนักเรียนและเหตุการณ์ประจ าวัน และให้ความเห็นชอบ  

อนุญาตหรือไม่อนุญาตในการออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละวัน  
4. ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของสถานศึกษา และแจ้งให้ครูปรึกษา  

หรือฝ่ายปกครองหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเพ่ือพิจารณาโทษต่อไป  
5. มาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวันก่อนเวลาเริ่มต้นท าการปกติ และต้องรออยู่จนกว่านักเรียนจะกลับหมด 
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หรืออย่างช้าหลังหมดเวลาเลิกเรียน 10 นาท ี 
6. รับผิดชอบเหตุการณ์ประจ าวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
7. สรุปเหตุการณ์ประจ าวันลงในสมุดบันเวรประจ าวัน  
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

15. งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  
  1.  นางคมคิด  ศรีสุข    คร ู    หัวหน้า  
  2.  นางฐิติพร  พรมโสภา    ครูพ่ีเลี้ยง   ผู้ช่วย 
  3.  นางสาวอมรา  โทนะพันธ์    พนักงานราชการ   เลขานุการ 
หน้าที่ 

1. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน เครือข่ายผู้ปกครองระดับ 
คณะกรรมการบริหารเครือข่าย  

2. ก ากับ ติดตาม และประสานงาน เครือข่ายผู้ปกครอง ทั้งดานการท างานและระดมทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา  
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

16. งานเสริมสร้างนักเรียนด้านกีฬาและนันทนาการ  
 1.   นายพัชระ  วงค์เจริญ    คร ู    หัวหน้า 

2. นายสัญญา  ศรีสุข    คร ู    ผู้ช่วย 
3. นายอานุภาพ  เรืองศรี   คร ู    ผู้ช่วย 
4. นายประจักษ์  สะอาด   ครูช่วยสอน   ผู้ช่วย 
5. นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจ าปา   พนักงานราชการ   และขานุการ 

หน้าที่ 
1. รับผิดชอบในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน/ หัวหน้ากิจกรรม 
2. รับผิดชอบการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
3. เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
4.  จัดท าเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของนักเรียน 

ก ากับติดตาม/ประเมินผลและรายงานสรุปผลการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของนักเรียนในแต่
ละปีการศึกษา 

5. ประเมินสภาพความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์กับทุกฝ่าย 
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ครู นักเรียนและผู้ปกครอง 

6. น าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุง พัฒนา แก้ไขระบบการด าเนินงานให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 

7. จัดท าข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องส่งฝ่ายกิจการนักเรียน 
8. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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17. กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
 17.1.  ที่ปรึกษากิจกรรมสหกรณ์ 

 1.  นายวัชระ  กรมพะไมย ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ ประธาน   
 2.  นายบรรจง  สีค า  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ รองประธาน 
 3.  นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์ ต าแหน่ง ครู   กรรมการ 
 4.  นางประไพ  หาไชย  ต าแหน่ง  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 17.2.  ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 
  1. นายวัชระ  กรมพะไมย  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ  
มีหน้าที่ 
 1.  ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประจ าเดือนหรือกรณีพิเศษ 
 2.  ลงนามในหนังสือเชิญประชุมสมาชิกตามมติกรรมการ 
 3.  แจ้งให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบก าหนดการประชุมตามข้อ  (1)  (2)  ก่อนเวลาอันควร 
 4.  รายงานการประชุมคณะกรรมการ  หรือประชุมใหญ่สมาชิกให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบ 
 5.  ดูแลควบคุมการด าเนินงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของกิจกรรมสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ  และมติของที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและที่ประชุมใหญ่สมาชิก 
 6.  เป็นตัวแทนคณะกรรมการด าเนินงาน  และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในข้อบังคับหรือ
ระเบียบกิจกรรมสหกรณ์ 
 17.3.  หัวหน้าและผู้จัดการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 
  1.  นางสมจิต  พ่วงจีน    ต าแหน่ง  ครู 
มีหน้าที่ 
 1.  ควบคุม  ดูแล  การด าเนินงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของกิจกรรมสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ 
 2.  ท าหนังสือให้ประธานกรรมการเชิญประชุมสามัญประจ าปีตามมติกรรมการ 
 3.  เป็นตัวแทนคณะกรรมการด าเนินงาน  และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในข้อบังคับหรือ
ระเบียบสหกรณ์ 
 4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  17.4.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 
  1.  นางสาคร  จันดาบุตร  ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้า 
  2.  นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว ต าแหน่ง  ครู  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 1.  ควบคุมทะเบียนเอกสารสมาชิก หุ้น  ปันผล  และเงินเฉลี่ยคืน 
 2.  ควบคุมเอกสารเข้า-ออก  ของสมาชิก 
 3.  จัดท าบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ตามระบบบัญชีธุรกิจ 
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 17.5.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
  1.  นางประไพ  หาไชย  ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้า 
  2.  นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม ต าแหน่ง  ครู  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 1.  รับผิดชอบด้านการเงินของกิจกรรมสหกรณ์  ตามข้อบังคับ  และระเบียบที่ก าหนด 
 2.  ควบคุมเอกสารและเสนอแนะแนวทางด้านการเงินของกิจกรรมสหกรณ์ 
 3.  รับผิดชอบการรับ-จ่าย  เงินตามหลักฐาน 
17.6.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อสินค้า 
  1.  นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์ ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้า 
  2.  นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว ต าแหน่ง  ครู  ผู้ช่วย 
  3.  นายพิทยา  จันดาบุตร  ต าแหน่ง  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 1.  จัดซื้อสินค้าให้สหกรณ์  ตามความต้องการของสมาชิก  ตรวจสอบราคาสินค้า 
 2.  เสาะหาแหล่งสินค้าที่มีคุณภาพดีราคาถูก 
17.7.  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 
  1.  นางเกษร  เจริญตา    ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้า 
  2.  นายพิทยา  จันาดบุตร  ต าแหน่งพนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 1.  ควบคุมดูแลรักษาสินค้าท่ีรับจากฝ่ายจัดซื้อ 
 2.  จ่ายสินค้าให้กับฝ่ายขายและจัดท าบัญชีคุมสินค้าแยกตามหมวดหมู่ 
 3.  ตรวจเช็คสินค้า  ณ  ปัจจบุัน  ยอดคงเหลือ 
 17.8.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 
  1.  นางกัลยาณี  ไชยธรรม  ต าแหน่ง  ครู  หัวหน้า 
  2.  นางเกษร  เจริญตา   ต าแหน่ง  ครู  ผู้ช่วย 
  3.  นักเรียนชุมนุมส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์    กรรมการ 
มีหน้าที่ 
 1.  ท าหน้าที่ขายสินค้า  ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
 2.  ควบคุมดูแลรักษาสินค้าให้ครบตามจ านวนหลักฐานและให้อยู่ในสภาพที่ขายได้ 
 3.  เช็คยอดเงินในการขายแต่ละวันส่งฝ่ายบัญชี 
 4.  จัดสินค้าไว้ให้พร้อมจ าหน่ายในวันท าการต่อไป 
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18. งานประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 
     1.  นายสัญญา  ศรีสุข    คร ู   หัวหน้า 
 2.  นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย    คร ู   ผู้ช่วย 
 3.  นางฐิติพร  พรมโสภา    ครูพ่ีเลี้ยง  ผู้ช่วย  
 4.  นางสาวอมรา  โทนะพันธ์    พนักงานราชการ  ผู้ช่วย  

5.  นางคมคิด  ศรีสุข     คร ู   เลขานุการ 
หน้าที่ 

1.   จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน  ในระดับ 
         หน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน  โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

2.  วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
3.  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 1.  นายถวัลย์  สุนทรา   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  ครู  ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ       กรรมการ 
 6.  นางประไพ  หาไชย  ครู  ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล              กรรมการ 
 7.  นางวิชุดา  ต าหนง   หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ          กรรมการ 
 8.  นางสาวทิชากร  อาจเอ่ียม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ           กรรมการ 
 9.  นายอาคเนย์  มีคุณ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล                   กรรมการ 
 10.  นายอนุศิษฏ์  โกศล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                    กรรมการ 
 11  นายสัญญา  ศรีสุข  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน         กรรมการ 
 12. นายสุปรีชา  จ าปารัตน์  ครู  ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ       กรรมการและเลขานุการ 
 13. นางสาววราภรณ์  สมดี  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 

  ให้ค าปรึกษาแก่คณะท างานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเพ่ือให้การด าเนินงานในสายงานแผนงานและ
ประกันคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน สพท./สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานต้นสังกัด  และ
สนองนโยบายของรัฐ  และอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

คณะท างานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 1.  นายสุปรีชา  จ าปารัตน์  ครู  ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร   คร ู       กรรมการ 
 3.  นางสาวประสบพร  ไชยสาร คร ู       กรรมการ 
 4.  ว่าที่ร.ต.หญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี พนักงานราชการ      กรรมการ 
 5.  นางสาววราภรณ์  สมด ี   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ            กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
  ด าเนินงานในสายงานแผนงานและประกันคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน สพท. / สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานต้นสังกัด  และสนองนโยบายของรัฐ  และอ่ืน ๆ  
 
 

ช. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 



59 

1. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
   นางสาววราภรณ์  สมดี ครู  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
มีหน้าที่ 
        1.  เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารในการด าเนินงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 2.  ก าหนดแผนงาน จัดระบบควบคุมงาน ประสานงาน ติดตามผลและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

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

 
2.  งานส านักงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

1.   นางสาวประสบพร  ไชยสาร  คร ู    หัวหน้า 
2.  ว่าที่ร.ต.หญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี  พนักงานราชการ   ผู้ช่วย   

มีหน้าที่ 
1. ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
2. จัดท าหนังสือราชการโต้ตอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดท าบันทึกข้อความ แจ้งให้ครูและบุคลากรรับทราบในแนวแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานฝ่ายแผนงาน 

และประกันคุณภาพ 
4. ดูแลความเรียบร้อยอ านวยความสะดวก ในการบริการผู้มาติดต่องานในฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
5. ดูแลความเรียบร้อยความสะอาดและกิจกรรม 5 ส. ส านักงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
6. แจ้งเวียนและบันทึกการประชุมของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพทุกครั้งที่มีการประชุม 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
3.  การวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
 3.1  คณะกรรมการก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 
 1.  นายถวัลย์  สุนทรา   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  ครู  ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ       กรรมการ 
 6.  นางประไพ  หาไชย  ครู  ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล              กรรมการ 
 7.  นางวิชุดา  ต าหนง   หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ          กรรมการ 
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 8.  นางสาวทิชากร  อาจเอ่ียม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ           กรรมการ 
 9.  นายอาคเนย์  มีคุณ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล                   กรรมการ 
 10.  นายอนุศิษฏ์  โกศล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                    กรรมการ 
 11  นายสัญญา  ศรีสุข  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน         กรรมการ 
 12. นายสุปรีชา  จ าปารัตน์  ครู  ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ       กรรมการและเลขานุการ 
 13. นางสาววราภรณ์  สมดี  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 
6.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้อง 
7.  จัดท าการค านวณต้นทุนผลผลิต 
8.  จัดระบบการควบคุมภายใน 
9.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 3.2  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 1.  นายสุปรีชา  จ าปารัตน์  ครู  ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ         ประธานกรรมการ 
 2.  นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา      รองประธานกรรมการ 
 3.  นายบรรจง  สีค า   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา     รองประธานกรรมการ 
 4.  นายธวัชชัย  ลือชา   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา     รองประธานกรรมการ 
 5.  นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์  ครู  ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ       กรรมการ 
 6.  นางประไพ  หาไชย  ครู  ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล              กรรมการ 
 7.  นางวิชุดา  ต าหนง   หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ          กรรมการ 
 8.  นางสาวทิชากร  อาจเอ่ียม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ           กรรมการ 
 9.  นายอาคเนย์  มีคุณ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล                   กรรมการ 
 10.  นายอนุศิษฏ์  โกศล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                    กรรมการ 
 11  นายสัญญา  ศรีสุข  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน         กรรมการ 
 12.นางสาววราภรณ์  สมดี  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ                       กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่ 
1.  จัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนตอบสนองทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 
2.  ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
3.  ก ากับ  ติดตามและประเมินผล 
4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.  งานการจัดองค์กร 
 4.1 คณะกรรมการจัดท าแผนภูมิการบริหารโรงเรียน 

    1.  ว่าที่ร.ต.หญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี  พนักงานราชการ   
มีหน้าที่ 

1.  จัดองค์กรหรือจัดท าแผนภูมิการบริหารโรงเรียน ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
2.  ประชาสัมพันธ์การจัดองค์กรหรือแผนภูมิการบริหารโรงเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 
3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.2 คณะกรรมการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน 
  1.  นางสาวประสบพร  ไชยสาร  คร ู   ประธานกรรมการ 

2.  ว่าที่ร.ต.หญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี  พนักงานราชการ  กรรมการ 
มีหน้าที่ 

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

 
5. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คณะกรรมการพัฒนาระบบเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1.  นางสาวนิภาภรณ์   ยุวะบุตร  คร ู   ประธานกรรมการ 

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

    4.  ว่าที่ร.ต.หญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ 

1.  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดและพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในโรงเรียน เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
2.  จัดหาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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3.  ด าเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศภายในโรงเรียน 
4.  เผยแพร่สารสนเทศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
5.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
คณะกรรมการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 1   นายสุปรีชา  จ าปารัตน ์  ครู  ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ   ประธานกรรมการ 
 2.  นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา        รองประธานกรรมการ 
 3.  นายบรรจง  สีค า   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา        รองประธานกรรมการ 
 4.  นายธวัชชัย  ลือชา   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา        รองประธานกรรมการ 
 5.  นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์  ครู  ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
 6.  นางประไพ  หาไชย  ครู  ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 7.  นางวิชุดา  ต าหนง   หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ     กรรมการ 
 8.  นางสาวทิชากร  อาจเอ่ียม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ     กรรมการ 
 9.  นายอาคเนย์  มีคุณ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
 10.  นายอนุศิษฏ์  โกศล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป      กรรมการ 
 11.  นายสัญญา  ศรีสุข  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน     กรรมการ 
 12. นางสาววราภรณ์  สมดี  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ             กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

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

เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
4.  น าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
5.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7.  การค านวณต้นทุนผลผลิต 
  1.  นางสาววราภรณ์  สมดี   คร ู   หัวหน้า 
        2.  นางสาวประสบพร  ไชยสาร  คร ู   ผู้ช่วย 
     3.  ว่าที่ร.ต.หญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย  
มีหน้าที่ 
 1.  น าเทคโนโลยีมาใช้ในการค านวณต้นทุนผลผลิต 
 2.  วิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนผลผลิต 
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 3.  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
 4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8. การควบคุมภายใน 
 คณะกรรมจัดระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา 
 1   นายสุปรีชา  จ าปารัตน ์ ครู  ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ         ประธานกรรมการ 
 2.  นายวัชระ  กรมพะไมย รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   รองประธานกรรมการ 
 3.  นายบรรจง  สีค า  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   รองประธานกรรมการ 
 4.  นายธวัชชัย  ลือชา  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา        รองประธานกรรมการ 
 5.  นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์ ครู  ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
 6.  นางประไพ  หาไชย ครู  ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 7.  นางวิชุดา  ต าหนง     หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ         กรรมการ 
 8.  นางสาวทิชากร  อาจเอ่ียม    หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ         กรรมการ 
 9.  นายอาคเนย์  มีคุณ    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล         กรรมการ 
 10.  นายอนุศิษฏ์  โกศล    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป         กรรมการ 
 11.  นายสัญญา  ศรีสุข    หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน         กรรมการ 
 12. นางคมคิด  ศรีสุข     หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ     กรรมการและเลขานุการ 
 13. นางสาวประสบพร  ไชยสาร    คร ู              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

1.  ด าเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์มาตรการ และวิธีการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดอย่างเป็นระบบ 

2.  รายงานผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
กระทรวงการคลัง  ส านักงบประมาณ  และมติคณะรัฐมนตรีก าหนด และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
9.  งาน ICT และจัดระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน 
 1.  นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร  คร ู    หัวหน้า 
 2.  ว่าที่ร.ต.หญิงชนนาถ วงศ์ภักดี  พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
 3.  นายเวชกรณ์  กรมพะไมย   พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 1.  พัฒนาระบบ ICT ภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 2.  ออกแบบพิจารณา  ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียนให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
 3.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน 

4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 1.  นางสาวนิภาภรณ ์  ยุวะบุตร คร ู   ครูผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1   
    2.  ว่าที่ร.ต.หญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี พนักงานราชการ  ครูผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 
 3.  นายเวชกรณ ์ กรมพะไมย  พนักงานราชการ  ครูผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 
มีหน้าที่ 
 1.  พัฒนาระบบ ICT ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน 
 2.  ออกแบบพิจารณา  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 3.  จัดตารางการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสรุปรายงานผลการใช้บริการ 

4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
10. งานนโยบายและโครงการพิเศษ 
 1.   นายสุปรีชา  จ าปารัตน์  ครู  ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ ที่ปรึกษา 
 2.   นางสาววราภรณ์  สมดี  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ หัวหน้า 
 3.   นางสาวประสบพร  ไชยสาร คร ู     ผู้ช่วย 
 4.   ว่าที่ร.ต.หญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 1.  จัดท าแผนงานเพื่อสนองนโยบายและโครงการพิเศษของโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด 
 2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
11.  งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 1.  นายสุปรีชา  จ าปารัตน์  ครู  ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่ปรึกษา 
 2.  นางสาววราภรณ์  สมด ี   หัวหน้า แผนงานและประกันคุณภาพ         หัวหน้า 
 3.  นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร คร ู      ผู้ช่วย 
 4.  นางสาวประสบพร  ไชยสาร  คร ู      ผู้ช่วย 
 5.  ว่าที่ ร.ต.หญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี พนักงานราชการ     ผู้ช่วย 
 6. นายเวชกรณ์  กรมพะไมย  พนักงานราชการ     ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 1.จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ  ในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน  
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 2.  วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 3.  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 
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ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายงานในหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่อย่าให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ  หากเกิดปัญหาใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ให้รีบแจ้งผู้บริหารโดยด่วน 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1   พฤษภาคม  พ.ศ.  2559  

                            สั่ง  ณ  วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559 

                                                          
(นายถวัลย์  สุนทรา)   

ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



66 

 
ค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานในหน้าที่ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 


