
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลีย่ม 
ที่ 23/2562 

เร่ือง  มอบหมำยหน้ำทีป่ฏิบตัริำชกำรงำน 4 ฝ่ำย  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
............................................. 

 เพื่อใหก้ารปฏิบติัหน้าท่ีราชการภายในโรงเรียน เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีผูรั้บผิดชอบหนา้ท่ี
อยา่งเป็นระบบ ถูกตอ้งตามระเบียบ ท าใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อราชการ  อาศยัอ  านาจ
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงแต่งตั้งและมอบหมายหน้าท่ี ความรับผิดชอบให้ครูปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการ ประจ าปีการศึกษา 2562   ดงัน้ี. 
 

ฝ่ำยบริหำรกำรจดักำรศึกษำ 

1. นายบุญธรรม  โบราณกูล     ต าแหน่ง   ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
       ปฏิบัติหน้าท่ีผูอ้  านวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา           

ในสถานการศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบติังาน การควบคุม ก ากบั ดูแล เก่ียวกบั
การบริหารวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทัว่ไป ความสมัพนัธก์บัชุมชนและงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. นายวรวฒิุ  อนัปัญญา  ต าแหน่ง  รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  โดยปฏิบติังาน

ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย จากผูอ้  านวยการสถานศึกษาในการช่วยบริหารกิจการของสถาบนั  การวางแผนการ
ปฏิบติังาน การควบคุม ก  ากบั ดูแล เก่ียวกบัการบริหารงานทางวิชาการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. นาย กมลพงษ ์ ทองดีนอก   ต าแหน่ง   รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีรองผูอ้  านวยการสถานการศกึษา ฝ่ายบริหารทัว่ไป โดยปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากผูอ้  านวยการศกึษา ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบติังานการควบคุมก ากบั 
ดูแล เก่ียวกบัการบริหารทัว่ไป และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ปฏิบติัหน้าท่ีรองผูอ้  านวยการสถานศึกษา ฝ่ายงานบุคลากร วางแผนการบริหารงานบุคคล   การสรร
หา การบรรจุ แต่งตั้งการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน วินยั การรักษาวินยั  การด าเนินการทางวินัย   
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การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และร้องทุกข์ จดัท ามาตรฐานและภาระงานของขา้ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพฒันา อย่างต่อเน่ืองและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 กำรมอบหมำยให้รักษำรำชกำรแทน 
      ในกรณีท่ีผูอ้  านวยการสถานศึกษาไปราชการ ใหร้องผูอ้  านวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน
ตามล าดบั ดงัน้ี 

1) นายวรวุฒิ  อนัปัญญา      ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
  2) นายกมลพงษ ์ ทองดีนอก   ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

 
กำรบริหำรกำรจดักำรศึกษำ แบ่งออกเป็น 4 ฝ่ำย ดังนี ้

1. ฝ่ำยบริหำรงำนวชิำกำร 
คณะกรรมผู้รับผดิชอบฝ่ำยกำรบริหำรงำนวชิำกำร 

1. นายวรวุฒิ    อนัปัญญา   ท่ีปรึกษา 
2. นางรัตนาภรณ์   จ  ารัสภูมิ   หวัหนา้งานวิชาการ 
3. นายอนุวตัร  จนัทร์เจือ   รองหวัหนา้งานวิขาการ 
 

1. คณะกรรมฝ่ำยกำรบริหำรงำนวชิำกำร ประกอบดว้ย 
1. นายวรวุฒิ                อนัปัญญา   ท่ีปรึกษา 
2. นางรัตนาภรณ์    จ ารัสภูมิ  หวัหนา้งานวิชาการ 
3. นายอนุวตัร    จนัทร์เจือ  รองหวัหนา้งานวิชาการ 
4. นางณัฎฐนนัท ์  นิภาธรกวินศิริ  กรรมการ 
5. นายมงคล    เสมเหลา  กรรมการ 
6. นางชุดา   เรืองแหล่  กรรมการ 
7. นายอ านวย    ใดจ๋ิว     กรรมการ 
8. นางกญัจนา  จนัทะไพร  กรรมการ 
9. นางประภาลกัษณ์  ตระกลูเสนาธง  กรรมการ 
10. นางสุภสัสร    รุนรักษา  กรรมการ 
11. นายวิไล    พลเสนา   กรรมการ 
12. นางสาววิชชุดา ศรีจนัทร์  กรรมการ 
13. นางสาวอุไรรัตน์ นุริตานนท ์  กรรมการ 
14. นางสาวสมฤทยั   พุทธมนตสิ์งห์  กรรมการ 
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15. นางสาวฐิติมา สามารถ   กรรมการ    
16. หวัหนา้สายชั้น    กรรมการ 
17. หวัหนา้กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
18. นางแกว้ตา    โคตรงาม  กรรมการและเลขานุการ 
19. นางสาวกมลกลัย ์  สตารัตน์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 

 วางแผนและส่งเสริมงานวิชาการ จดัหลกัสูตรและการน าไปใช ้จดัตารางการเรียนการสอน จดัครูเขา้
สอนพฒันาการเรียนการสอน พฒันางานดา้นวิชาการ จัดให้มีการฝึกอบรมครู การประชุมสัมมนาวิชาการ
นิเทศภายใน และงานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ภำระงำนในด้ำนวชิำกำร  ประกอบดว้ย  ดงัน้ี 
1. งำนพฒันำหลกัสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กระบวนกำรเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันำผู้เรียน 

1.1  นายมงคล  เสมเหลา   ประธาน 
1.2  นางกญัจนา  จนัทะไพร   รองประธาน 
1.3  นางชุดา  เรืองแหล่   กรรมการ 
1.4  นางรัตนาภรณ์ จ ารัสภูมิ   กรรมการ 
1.5  นางณัฎฐนนัท ์ นิภาธรกวินศิริ   กรรมการ 
1.6  นายอนุวตัร  เจือจนัทร์   กรรมการ 
1.7 นางประภาลกัษณ์ ตระกูลเสนาธง   กรรมการ 
1.8 นางแกว้ตา  โคตรงาม   กรรมการ 
1.9 นางสาวอุไรรัตน์ นุริตานนท ์   กรรมการ 
1.10 หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 
1.11 นางสาวกมลกลัย ์ สตารัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
1.12 นางสาวสมฤทยั พุทธมนตสิ์งห์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 
1.2 อนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 1) นางสาวมลฤดี   ศรีบุญเรือง  หวัหนา้กลุ่มสาระ 
 2) นางจิณจุฑา  พิทกัษว์งษศ์ร  กรรมการ 
 3) นางวิลาวณัย ์  สีละพฒัน์  กรรมการ 
 4) นางรัตนาภรณ์ จ ารัสภูมิ  กรรมการ 
 3) นางประภาลกัษณ์ ตระกูลเสนาธง  กรรมการ     
 5)  นางสาวทองใส ค ามี   กรรมการ 
 6)  นางสาววิชชุดา ศรีจนัทร์  กรรมการและเลขานุการ 
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1.3 อนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์ 
1) นางกญัจนา     จนัทะไพร  หวัหนา้กลุ่มสาระ 
2) นางสาววนัดี  ประแดงปุย  กรรมการ 
3) นายสงัคม     กณัหา    กรรมการ 
4) นางณัฐารัชต ์  เดโชสวสัดิเพชร  กรรมการ 
5) นายแสนพล  จนัทะภา  กรรมการ 
 6)  นางสาววิภาพร นาทนั   กรรมการ 
7) นางสาวกนกลดา  วรรณการคูณ  กรรมการและเลขานุการ 

1.4 อนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ 
1) นางภทัรานิษฐ ์   นาสินพร้อม  หวัหนา้กลุ่มสาระ 
2) นางวารี   พิพิธพงษพ์ฒัน์  กรรมการ 
3) นายเรืองฤทธ์ิ  ธาดา   กรรมการ 
4) นางสาวปาณิสรา ศรีประมาณ  กรรมการ 
5) นายอนุรุท  พรมมี   กรรมการ 
6) นางสาวสมฤทยั พุทธมนตสิ์งห์  กรรมการ 
7)  นางณัฎฐนนัท ์  นิภาธรกวินศิริ  กรรมการและเลขานุการ  

1.5 อนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 
  1)  นางมนสัชนก กะไรยะ   หวัหนา้กลุ่มสาระ 
  2)  นายวีรพล    ผาโคตร   กรรมการ 
  3)  นายขจรเดช  แกกสนัเทียะ  กรรมการ 
  4)  นายอ  านวย   ใดจ๋ิว   กรรมการ 
  5)  นายวุฒิศกัด์ิ  บุดดี   กรรมการ 
  6)  นายอนุวตัร  จนัทร์เจือ  กรรมการและเลขานุการ 

1.6 อนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
1)  นางสาวสาธนี    ภูสนาม   หวัหนา้กลุ่มสาระ 
2) นายเมษยน  เพญ็ธิสาร  กรรมการ 
3) นายภาคภูมิ  วรจินดา   กรรมการ 
4) นางบุญโฮม  อมรเลิศเรืองศรี  กรรมการและเลขานุการ 

1.7 อนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
1)  นายมงคล  เสมเหลา  หวัหนา้กลุ่มสาระ 
2) นายรัชพล  อวนศรี   กรรมการและเลขานุการ 

1.8 อนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี
1) นายจิรยทุธ ์  หล่อยดา  หวัหนา้กลุ่มสาระ 
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2) นางสุภสัสร  รุนรักษา  กรรมการ 
3) นายบรรสิทธ์ิ  ดีลอ้ม   กรรมการและเลขานุการ  
 

1.9 อนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำองักฤษ – ภำษำจนี) 
1) นางฉวีวรรณ  ธรรมแสง  หวัหนา้กลุ่มสาระ   
2) นางศศิธร  เข่ือนแกว้  กรรมการ 
3) นางกมลลกัษณ์ ลีลาวชัรมาศ  กรรมการ 
4) นายพินิจ  โคตรงาม  กรรมการ 
5) นางแกว้ตา  โคตรงาม  กรรมการ 
6)  นางสาวฐิติมา สามารถ   กรรมการ 
7)  นางสาวกมลกลัย ์ สตารัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
 

1.10 อนุกรรมกำรกจิกรรมพฒันำผู้เรียน 
1) นายอนุวตัร     จนัทร์เจือ  หวัหนา้งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (สภานกัเรียน) 
2) นายพินิจ  โคตรงาม  หวัหนา้งานอาสาจราจร  
3) นายแสนพล  จนัทะภา   หวัหนา้งานปกครอง 
4) นางสาวสาธนี  ภูสนาม   หวัหนา้งานแนะแนว  
5) นายบรรสิทธ์ิ    ดีลอ้ม   หวัหนา้งานกิจกรรมรักษาดินแดน (รด) 
6)  นายมงคล  เสมเหลา  หวัหนา้งานกิจกรรมลูกเสือ 
7)  นางแกว้ตา  โคตรงาม  หวัหนา้งานกิจกรรมชุมนุม 
8)  นางสาวกนกลดา  วรรณการคูณ  หวัหนา้งานกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 

หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
 1. ก  าหนดสดัส่วนสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชา และพฒันาหลกัสูตรรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้แกน
ร่วม แกนเลือก และเลือกเสรีตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ด  าเนินการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด และการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้รายวิชาต่างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแสดงความสามารถท่ีแทจ้ริงของนกัเรียน 

3. พฒันาแผนการสอนรายวิชาท่ีเป็นมาตรฐานกลาง เพื่อใหผู้ส้อนสามารถปรับใชต้ามความเหมาะสม 
และใหก้ารสอนน าไปสู่การเรียนรู้มากท่ีสุด 

4. พฒันาส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
5. ก าหนดแนวทางพฒันาเคร่ืองมือ และก ากบัติดตามการด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของ

นกัเรียนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวิชาท่ีก  าหนด 
6. วิเคราะห์พฒันาการของนกัเรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม 
7. ด  าเนินการวิจยัการศึกษาในชั้นเรียน เพ่ือแกปั้ญหาและพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
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8. นิเทศภายใน แลกเปล่ียนประสบการณ์ด าเนินงาน เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

9. รวบรวมขอ้มูลเพื่อการปรับปรุง และพฒันาหลกัสูตรรายวิชา และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจน
ตรวจสอบ และประเมินการบริหารหลักสูตรรายวิชา และกลุ่มวิชา ในภาคเรียนท่ีผ่านมา และวางแผน
พฒันาการบริหารหลกัสูตรในภาคเรียนต่อไป 

10. รายงานผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของครู และผลการบริหารหลกัสูตรของ
กลุ่มสาระ โดยเน้นผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน ต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

11. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

2. งำนวจิยัและพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ พฒันำส่ือนวตักรรม และเทคโนโลยทีำงกำรศึกษำ 
2.1 นางกญัจนา  จนัทะไพร   ประธานกรรมการ 
2.2  นายบรรสิทธ์ิ   ดีลอ้ม    รองประธานกรรมการ 
2.2 นางประภาลกัษณ์ ตระกูลเสนาธง   กรรมการ 
2.3 หวัหนา้กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯ   กรรมการ 
2.4 นางภทัรานิษฐ ์   นาสินพร้อม   กรรมการ 
2.5 นางสุภสัสร  รุนรักษา   กรรมการ  
2.6 นางสาวกมลกลัย ์ สตารัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
ด าเนินการวิจยัการศึกษาในชั้นเรียน เพ่ือแกปั้ญหาและพฒันากระบวนการเรียนรู้ พฒันาส่ือการเรียนรู้

ท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 

3. งำนนิเทศกำรสอน 
3.1 นางประภาลกัษณ์ ตระกูลเสนาธง   ประธานกรรมการ 
3.2  นางศศิธร  เข่ือนแกว้   รองประธานกรรมการ 
3.3  นางกญัจนา  จนัทะไพร   กรรมการ 
3.4  นางสาวสาธนี ภูสนาม    กรรมการ 
3.5  นางชุดา  เรืองแหล่   กรรมการ 
3.6  นางรัตนาภรณ์  จ ารัสภูมิ   กรรมการ 
3.7  นางณัฏฐนนัท ์ นิภาธรกวินสิริ   กรรมการ 
3.8  หวัหนา้กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯ   กรรมการ 
3.9  หวัหนา้สายชั้นทุกสายชั้น    กรรมการ 
3.10  นางแกว้ตา โคตรงาม    กรรมการและเลขานุการ 
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หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
จดัระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ด าเนินการนิเทศทางวิชาการ 

การจดัการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย จดัหาเอกสาร ผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธแ์ก่ครู เป็น
ประจ า ประเมินผลการจดัระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา และปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

 
4. งำนทะเบียนนักเรียน  งำนวดัผล ประเมนิผลและเทียบโอนผลกำรเรียน 

4.1 นายมงคล     เสมเหลา   ประธานกรรมการ (นายทะเบียน) 
4.2  นางสุภสัสร  รุนรักษา   รองประธานกรรมการ 
4.3  หวัหนา้กลุ่มสระการเรียนรู้    กรรมการ  
4.4 นางสาววิชชุดา ศรีจนัทร์     กรรมการและเลขานุการ 
4.5 นางสาวสมฤทยั   พุทธมนตสิ์งห์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
จดัท าทะเบียนประวติันักเรียน ออกเลขประจ าตวันกัเรียนใหม่ ออกบตัรประจ าตวันกัเรียน ตรวจสอบ

วุฒิการศึกษานกัเรียนใหม่ ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาและการขออนุมติัการส าเร็จการศึกษา ออกหนังสือ
รับรองต่าง ๆ ของนกัเรียน ด าเนินการเก่ียวกบัค าร้องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทะเบียน ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

จดัท าแผนการปฏิบัติงาน โครงการและปฏิทินการด าเนินงาน  เอกสารและแบบฟอร์ม ระเบียบ  
แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังานวดัผลประเมินผล สรุปผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียนของนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษาและแนวทางในการเทียบโอนของกระทรวงศึกษา 
เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบังานวดัผลอยา่งเป็นระบบ และใช ้ICT ในกระบวนการเก็บขอ้มูล ติดตามการแกไ้ข
ผลการเรียนของนกัเรียนท่ีไม่ผา่นการประเมินในทุกกรณี ตรวจสอบ ปพ.1 ปพ.5 ปพ.6 และปพ.8 ของนกัเรียน  
จดัท าประกาศผลการเรียนรายภาค/รายปี ประจ าภาคเรียน/ปีการศึกษา ปฏิบติังานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
5.  งำนแนะแนวทุนและกำรศึกษำต่อ 

5.1 นางสาวสาธนี ภูสนาม     ประธานกรรมการ 
5.2  นางสาวมลฤดี ศรีบุญเรือง   รองประธานกรรมการ 
5.2 ครูประจ าชั้นทุกคน     กรรมการ 
5.3  ครูชุดา    เรืองแหล่   กรรมการ (อนุบาล) 
5.4  นางสาววนัดี ประแดงปุย   กรรมการ (ประถมศึกษาท่ี 1) 
5.5  นางวิลาวณัย ์  สีละพฒัน์   กรรมการ (ประถมศึกษาปีท่ี 6) 
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5.6   นางสาวสาธนี ภูสนาม    กรรมการ (มธัยมศึกษาปีท่ี 3) 
5.7  นายจิรยทุธ ์  หล่อยดา   กรรมการ  (ทวิศึกษา) 
5.8  นายเมษยน  เพญ็ธิสาร   กรรมการ  (กีฬา) 
5.9  นางมนสัชนก   กะไรยะ    กรรมการ (มธัยมศึกษาปีที 6) 
หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
บริการขอ้มูลสารสนเทศ ติดตามผลและใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียน ด าเนินการเก่ียวกบัทุนการศึกษาทุก

ประเภทและกองทุนกูย้มืฯ(กยศ.) ด  าเนินการเก่ียวกบัการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียน ด าเนินกิจกรรม
แนะแนวให้เป็นไปตามหลกัสูตร จดัท าแผนและโครงการในการพฒันางานแนะแนวให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตร ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
6. งำนส่งเสริมและสนับสนุนวชิำกำรแก่บุคคล องค์กร หน่วยงำน และสถำบันอ่ืน 

6.1 นางศศิธร  เข่ือนแกว้    ประธานกรรมการ  
6.2 นางรัตนาภรณ์ จ ารัสภูมิ   รองประธานกรรมการ 
6.3  นายอนุวตัร  จนัทร์เจือ   กรรมการ 
6.4 นางณัฏฐนนัท ์ นิภาธรกวินศิริ   กรรมการ 
6.5 นางแกว้ตา  โคตรงาม    กรรมการ 
6.6  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 
6.7  นางสาวกมลกลัย ์ สตารัตน์   กรรมการและเลขานุการ   
หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
ประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาของรัฐ เอกชน ทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

และระดบัอุดมศึกษา  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัองคก์รต่างๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  ศึกษาและส ารวจความตอ้งการ สนับสนุนทางวิชาการของชุมชน และสถาบนัการจดัการศึกษา
อ่ืน ส่งเสริมใหม้ีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมทางวิชาการและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
7. งำนตำรำงเรียน/ปฏิทินวชิำกำร 
 7.1 นางรัตนาภรณ์ จ ารัสภูมิ   ประธานกรรมการ 
 7.2  นายอนุวตัร  เจือจนัทร์   รองประธานกรรมการ (ช่วงชั้นท่ี 4) 
 7.3  นายบรรสิทธ์ิ ดีลอ้ม    กรรมการ (ช่วงชั้นท่ี 3)   

7.4  นางชุดา  เรืองแหล่   กรรมการ (อนุบาล) 
 7.5 นางสาววิชชุดา ศรีจนัทร์   กรรมการ (ช่วงชั้นท่ี 1) 
 7.6  นางณัฏฐนนัท ์ นิภาธรกวินศิริ   กรรมการ (ช่วงชั้นท่ี 2) 
 7.7  นายมงคล  เสมเหลา   กรรมการ (ช่วงชั้นท่ี 3-4) 
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 7.8  นางแกว้ตา  โคตรงาม  กรรมการและเลขานุการ 
 7.9  นางสาวกมลกลัย ์ สตารัตน์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
จดัท าปฏิทินงานวิชาการ จัดท าตารางเรียนของคณะครู ประสานงานในด้านการจดักิจกรรมงาน

วิชาการกบัทุกฝ่าย  ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
8. งำนห้องสมุด 

8.1 นางกญัจนา    จนัทะไพร ประธานกรรมการ  
8.2 นางสุภสัสร     รุนรักษา  รองประธานกรรมการ 
8.3 นายขจรเดช    แกกสนัเทียะ กรรมการ 
8.4 นางกนกลดา   วรรณการคูณ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
จดัหนังสือให้เป็นไปตามระบบงานห้องสมุด ส ารวจ จดัหาหนังสือเข้าห้องสมุดให้ทันสมยั ทัน

เหตุการณ์และสอดคลอ้งกบัการส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคุม ดูแล รักษา ตลอดจนการซ่อมบ ารุงหนังสือและ
อุปกรณ์ของห้องสมุด จดัระบบการใหบ้ริการแก่นักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถ่ินอยา่งเหมาะสม ทนัสมยั 
โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริการ จดัท าสถิติ ขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เก่ียวกบังานให้บริการ
ของห้องสมุดให้เป็นปัจจุบนั เพื่อน ามาวิเคราะห์ปรับปรุง และพฒันางานการให้บริการมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในห้องสมุดให้เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จดักิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของนกัเรียน ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
9. งำนรับนักเรียนใหม่ 

9.1 นางรัตนาภรณ์ จ ารัสภูมิ  ประธานกรรมการ  
9.2  นายอนุวตัร  เจือจนัทร์  รองประธานกรรมการ 
9.3 นางชุดา  เรืองแหล่  กรรมการ (อนุบาล) 
9.4 นางจิณจุฑา    พิทกัษว์งศศ์ร  กรรมการ (ประถมศึกษาปีท่ี 1) 
9.5  นางวิลาวณัย ์ สีละพฒัน์  กรรมการ (ประถมศึกษาปีท่ี 6) 
9.4 นางปาณิสรา  ศรีประมาณ  กรรมการ (มธัยมศึกษาปีท่ี 1) 
9.5 นางสาวสาธนี ภูสนาม   กรรมการ (มธัยมศึกษาปีท่ี 3) 
9.6 นางมนสัชนก กะไรยะ   กรรมการ (มธัยมศึกษาปีท่ี 4) 
9.7 นางณัฏฐนนัท ์ นิภาธรกวินศิริ  กรรมการ 
9.8 นางแกว้ตา  โคตรงาม  กรรมการ 
9.9 นางสาวสมฤทยั    พุทธมนตสิ์งห์    กรรมการและเลขานุการ 
9.10  นางสาวฐิติมา สามารถ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
จดัท าแผน/โครงการ และปฏิทินการรับนักเรียน ก  าหนดแนวปฏิบติั ขั้นตอน และวิธีการรับนักเรียน 

จดัท าคู่มือการรับนักเรียนพร้อมใบสมคัร แผ่นป้ายประชาสัมพนัธ์ เพื่อประชาสัมพนัธ์และอ านวยความ
สะดวกแก่นกัเรียนและผูป้กครองท่ีสนใจ ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสงักดั จดัท า
ค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการรับนกัเรียนในหนา้ท่ีต่างๆ จดันกัเรียนเขา้เรียนตามศกัยภาพของนกัเรียน ตามความ
เหมาะสม โดยให้การด าเนินงานต่างๆสอดคลอ้งกบันโยบายของสถานศึกษา   ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

 

10. ฝ่ำยงำนประกนัคุณภำพ   ประกอบด้วย  ดงันี ้
10.1 งำนมำตรฐำนกำรศึกษำ (สมศ.) 
 1)  นางณัฏฐนนัท ์ นิภาธรกวินศิริ    ประธานกรรมการ 
 2)  นายสงัคม   กณัหา    รองประธานกรรมการ 
 3)  นางศศิธร   เข่ือนแกว้   กรรมการ 
 4)  นางชุดา   เรืองแหล่   กรรมการ 
 5)  นางรัตนาภรณ์ จ ารัสภูมิ     กรรมการ 
 6)  นางประภาลกัษณ์ ตระกูลเสนาธง   กรรมการ 
 7)  นายจิรยทุธ ์  หล่อยดา   กรรมการ 
 8)  นายบรรสิทธ์ิ  ดีลอ้ม    กรรมการ 
 9)  นางแกว้ตา   โคตรงาม   กรรมการ 
 10)  นางอุไรรัตน์ คุลิตานนท ์   กรรมการ 
 11)  นางสาวกมลกลัย ์ สตารัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
 12)  นางสาวสมฤทยั พุทธมนตสิ์งห์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 
10.2 รำยงำนกำรประเมนิตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) 
 1)  นางสาวกมลกลัย ์ สตารัตน์   ประธานกรรมการ 
 2)  นางสาวมลฤดี ศรีบุญเรือง   รองประธาน 
 3)  นางสาววิชชุดา ศรีจนัทร์    กรรมการ 
 4)  นางสาวฐิติมา  สามารถ    กรรมการ 
 5)  นางสาวสมฤทยั พุทธมนตสิ์งห์   กรรมการและเลขานุการ 
 
10.3 สรุปโครงกำร/กจิกรรม 
 1)  นายอนุรุท  พรมมี    ประธานกรรมการ 
 2)  นางแกว้ตา  โคตรงาม   รองประธานกรรมการ 
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 3)  นางวิลาวลัย ์   สีละพฒัน์  กรรมการ 
 4)  นางสาวปณิสรา  ศรีประมาณ  กรรมการ 
 5)  นางสาวเดือนเพญ็    ศรีวงษ ์   กรรมการ 
 6)  นางสาวอริสา    พรมจรรย ์  กรรมการและเลขานุการ 
 7)  นายบูชิต   เพลียสุวรรณ  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

  
10.4  งำนมำตรฐำน 
 10.4.1 มำตรฐำนที่ 1  ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน      

1. นางรัตนาภรณ์  จ ารัสภูมิ  หวัหนา้มาตรฐาน 
2. นางณัฏฐนนัท ์  นิภาธรกวินศิริ  รองหวัหนา้ 
3. นางแกว้ตา  โคตรงาม  กรรมการ 

    ประกอบด้วยตวัช้ีวดั  ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทำงวชิำกำรของผู้เรียน 

1. นางกญัจนา  จนัทะไพร  หวัหนา้ดา้น 
2. นางสาวมลฤดี  ศรีบุญเรือง  กรรมการ 
3. นางสาวกมลกลัย ์ สตารัตน์  กรรมการ 

 2. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน 
1. นายอนุวตัร  เจือจนัทร์  หวัหนา้ดา้น 
2. นายพินิจ  โคตรงาม  กรรมการ 
3. นายแสนพล  จนัทะภา  กรรมการ 
4. นางสาวทองใส  ค ามี   กรรมการและเลขานุการ 

 10.4.2  มำตรฐำนที่ 2  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร    
  1. นายสงัคม  กณัหา   หวัหนา้มาตรฐาน 

  2. นางประภาลกัษณ์  ตระกูลเสนาธง  รองหวัหนา้ 
  3. นายอนุรุท  พรมมี   กรรมการและเลขานุการ 
  ประกอบด้วยตวัช้ีวดั  ดังนี ้

1. มเีป้ำหมำยวสัิยทัศน์  และพนัธกจิที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน   
1.  นายอนุรุท พรมมี    หวัหนา้ดา้น 
2.  นายบรรสิทธ์ิ ดีลอ้ม    กรรมการ 
3.  นายบูตชิต เพลียสุวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 

2. มรีะบบบริหำรจดักำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
  1. นายสงัคม กณัหา    หวัหนา้ดา้น 
  2. นางสาวปาณิสรา ศรีประมาณ  กรรมการ 
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  3. นางสาวกาญจนา ชูสกุล       กรรมการและเลขานุการ 
3. ด ำเนินงำนพฒันำวชิำกำรที่เน้นคุณภำพผู้ เรียนรอบด้ำนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 
  1. นางรัตนาภรณ์  จ ารัสภูมิ  หวัหนา้ดา้น 
  2. นางชุดา  เรืองแหล่  กรรมการ (อนุบาล) 

3. นางสาวมลฤดี ศรีบุญเรือง  กรรมการ (สาระภาษาไทย) 
4. นางกญัจนา  จนัทะไพร  กรรมการ (สาระคณิตศาสตร์) 
5. นางภทัรานิษฐ ์ นาสินพร้อม  กรรมการ (สาระวิทยาศาสตร์) 

   6. นางมนสัชนก  กะไรยะ   กรรมการ (สาระสงัคม ฯ) 
   7. นางฉววีรรณ  ธรรมแสง กรรมการ (สาระภาษาตางประเทศ) 
   8. นางสาวสาธนี  ภูสนาม  กรรมการ (สาระสุขศึกษาและพลศึกษา) 

   9. นายมงคล  เสมเหลา กรรมการ (สาระศิลปะดนตรีนาฎศิลป์) 
  10. นายจิรยทุธ ์  หล่อยดา  กรรมการ (สาระการงาน ฯ ) 
  11. นายอนุวตัร  เจือจนัทร์  กรรมการและเลขานุการ 
  12.  นางแกว้ตา  โคตรงาม  กรรมการและผูช่้วยแลขานุการ 
4. พฒันำครูและบุคลำกรให้มคีวำมเช่ียวชำญทำงวชิำชีพ 
  1.  นางศศิธร  เข่ือนแกว้  หวัหนา้ดา้น 
  2.  นางกญัจนา  จนัทะไพร  รองหวัหนา้ 
  3.  นางสาวสาธนี ภูสนาม   กรรมการ 
  4.  นายบรรสิทธ์ิ  ดีลอ้ม   กรรมการและเลขานุการ  
  5.  นางแกว้ตา  โคตรงาม  กรรมการและผูช่้วยแลขานุการ 
5.  จดัสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจดักำรเรียนรู้อย่ำงมคุีณภำพ 
  1. นายรัชพล  อวนศรี   หวัหนา้ดา้น 
  2. นายแสนพล  จนัทะภา  กรรมการ 
  3. นายวีระพล  ผาโคตร   กรรมการ 
  4. นายเรืองฤทธ์ิ  ธาดา   กรรมการ 
  5. นายขจรเดช  แกกสนัเทียะ  กรรมการ 
  7. นายพินิจ  โคตรงาม  กรรมการ 
  8. นายภาคภูม ิ  วรจินดา   กรรมการ 
  9. นายเมษยน  เพญ็ธิสาร  กรรมการ 
  10.นายอนุวตัร  เจือจนัทร์      กรรมการและเลขานุการ 
  11. นายวุฒิศกัด์ิ  บุดดี   กรรมการและผูช่้วยแลขานุการ 
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6. จดัระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรกำรจดักำรและกำรจดักำรเรียนรู้ 
  1. นายบรรสิทธ์ิ   ดีลอ้ม   หวัหนา้ดา้น 
  2. นายจิรยทุธ ์  หล่อยดา  กรรมการ 
  3. นางสุภสัสร  รุนรักษา  กรรมการ 
  4. นายอ านวย  ใดจ๋ิว   กรรมการและเลขานุการ  
10.4.3  มำตรฐำนที่ 3  ด้ำนกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั 
  1. นางแกว้ตา  โคตรงาม  หวัหนา้มาตรฐาน 
  2. นางสาวกมลกลัย ์ สตารัตน์  รองหวัหนา้ 
  3. นางสาวอุไรรัตน์ คุลิตานนท ์  กรรมการและเลขานุการ  

    ประกอบด้วยตวัช้ีวดั  ดังนี้     
1. กำรจดักำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคดิและปฏิบัตจิริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนิน 
   ชีวติ 

1. นางภทัรานิษฐ ์ นาสินพร้อม   หวัหนา้ดา้น 
2. นางสาวปาณิสรา ศรีประมาณ   รองหวัหนา้ 
3. นางสาวกนกลดา วรรณการคูณ   กรรมการและเลขานุการ 

2. กำรใช้ส่ือ  เทคโนโลยสีำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
1. นางสาววิภาพร นาทนั    หวัหนา้ดา้น 
2. นางสาววารี  พิพิธพงษพ์ฒัน์   รองหวัหนา้ 
3. นางสาวฐิติมา สามารถ    กรรมการและเลขานุการ 

3.  กำรบริหำรจดักำรช้ันเรียนเชิงบวก 
1. นางสาวทองใส ค ามี    หวัหนา้ดา้น 
2. นางฉวีวรรณ ธรรมแสง   รองหวัหนา้ 
3. นางสาวเดือนเพญ็ ศรีวงษ ์    กรรมการและเลขานุการ 

4. กำรตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  และน ำผลมำพฒันำผู้เรียน 
1. นายมงคล  เสมเหลา   หวัหนา้ดา้น 
2. นางสุภสัสร  รุนรักษา    รองหวัหนา้ 
3.  นางสาววิชุดา ศรีจนัทร์   กรรมการ 
4. นางสาวสมฤทยั พุทธมนตสิ์งห์   กรรมการและเลขานุการ 

5. กำรกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพ่ือพฒันำและปรับปรุงกำรจดักำรเรียนรู้ 
1. นายแสนพล  จนัทะภา   หวัหนา้ดา้น 
2. นางสาววนัดี  ประแดงปุย   รองหวัหนา้ 
3. นางณัฐารัชต ์ เดโชสวสัดิเพชร   กรรมการ 
4. นางสาวกนกลดา วรรณการคูณ   กรรมการและเลขานุการ 
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หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จดัท าแผนพฒันาการศึกษา/แผนการปฏิทินประจ าปี 

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  สรุปโครงการ/กิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา จดัท ารายงานประจ าปี
การศึกษา ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
11. งำนส่ิงแวดล้อมศึกษำ   

1)  นางณัฐนนัท ์ นิภาธรกวินศิริ    ประธานกรรมการ 
2)   นายอนุวตัร เจือจนัทร์      รองประธานกรรมการ 
3)   นายรัชพล อวนศรี      ประธานกรรมการ 
4)   นายเรืองฤทธ์ิ ธาดา     กรรมการ 
5) หวัหนา้สายชั้นอนุบาล - มธัยมศึกษาปีท่ี 6   กรรมการ 
5) สภานกัเรียน 

 หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
 วางแผนจัดท าโครงการและด าเนินงาน งบประมาณและการจัดการ อ  านวยการ ประสานงาน
ด าเนินงาน โรงเรียนปลอดขยะ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในแต่ละกิจกรรม รายงานความก้าวหน้า 
ประเมินผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี และด าเนินการตามแผนงานท่ีก  าหนดไว ้รวมทั้ง
ปฏิบติังานอ่ืน ๆท่ีไดรั้บมอบหมาย   
12. งำนอำหำรปลอดภัย Food Safety 

1)  นางวิลาวลัย ์ สีละพฒัน์      ประธานกรรมการ 
2)  นางณัฐารัชต ์ เดโชสวสัดิเพชร    รองประธานกรรมการ 
3)  นางกมลลกัษณ์ ลีลาวชัรมาศ    กรรมการ 
4)  นางชุดา เรืองแหล่     กรรมการ 
5)  นางสาวสาธนี       ภูสนาม     กรรมการ 
6)  นายอ  านวย         ใดจ๋ิว     กรรมการ 
7)  นางสาววารี         พิพิธพงศพ์ฒัน์    กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
 วางแผนจัดท าโครงการและด าเนินงาน งบประมาณและการจัดการ อ  านวยการ ประสานงาน
ด าเนินงานอาหารปลอดภยั Food Safety ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยในแต่ละกิจกรรม รายงานความกา้วหนา้ 
ประเมินผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี และด าเนินการตามแผนงานท่ีก  าหนดไว ้รวมทั้ง
ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
13. งำนโรงเรียนพอเพยีงท้องถิ่น 

1)  นางสาวกมลกลัย ์  สตารัตน์   หวัหนา้งานโครงการ 
2)  นายอนุวตัร     เจือจนัทร์     กรรมการ 
3)  นายวีรพล  ผาโคตร    กรรมการ 
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4)  นายอ  านวย  ใดจ๋ิว    กรรมการ   
 5)  หวัหนา้สายชั้นทุกสายชั้น    กรรมการ 
 6)  นางมนสัชนก กะไรยะ    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
 วางแผนจัดท าโครงการและด าเนินงาน งบประมาณและการจัดการ อ  านวยการ ประสานงาน
ด าเนินงาน เศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนพอเพียงทอ้งถ่ิน) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในแต่ละกิจกรรม 
รายงานความก้าวหน้า ประเมินผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี และด าเนินการตาม
แผนงานท่ีก  าหนดไว ้รวมทั้งปฏิบติังานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
14. กลุ่มงำนสะเตม็ศึกษำ (STEM Education)  

1) นางภทัรานิษฐ ์  นาสินพร้อม   ประธานกรรมการ 
2) นางกญัจนา  จนัทะไพร   รองประธานกรรมการ   
3) นายเรืองฤทธ์ิ  ธาดา    กรรมการ 
4) นางสาววนัดี  ประแดงปุย   กรรมการ 
5) นายจิรยทุธ ์  หล่อยดา   กรรมการ 
6) นายแสนพล  จนัทะภา   กรรมการ 
7) นางสาววารี  พิพิธพงษพ์ฒัน์   กรรมการ  

 8) นายอนุรุท  พรมมี    กรรมการ 
 9) นางสาววิภาพร นาทนั    กรรมการ 

10)  นายบรรสิทธ์ิ ดีลอ้ม    กรรมการ 
11) นางสุภสัสร  รุนรักษา   กรรมการ 
12)  นางสาวกนกลดา วรรณการคูณ   กรรมการ 
13) นายภาคภูมิ  วรจินดา    กรรมการ 
14) นางสาวสมฤทยั พุทธมนตสิ์งห์   กรรมการ 
15) นางณัฏฐนนัท ์ นิภาธรกวินศิริ     กรรมการและเลขานุการ 

 16) นางสาวปาณิสรา ศรีประมาณ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ   
 หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
 วางแผนจัดท าโครงการและด าเนินงาน งบประมาณและการจัดการ อ  านวยการ ประสานงาน
ด าเนินงาน  สะเต็มศึกษา (STEM Education) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และการงานอาชีพเทคโนโลยี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในแต่ละกิจกรรม 
รายงานความก้าวหน้า ประเมินผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี และด าเนินการตาม
แผนงานท่ีก  าหนดไว ้รวมทั้งปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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15. หัวหน้ำสำยช้ันและครูที่ปรึกษำ 
 15.1 หัวหน้ำสำยช้ัน 
         อนุบาล   นางชุดา   เรืองแหล่  
  ประถมศึกษาปีท่ี 1 นางจิณจุฑา  พิทกัษว์งศศ์ร 
  ประถมศึกษาปีท่ี 2 นางวิภาพร  นาทนั 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 นางสาวทองใส  ค ามี 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 นายอ านวย  ใดจ๋ิว 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 นายเรืองฤทธ์ิ  ธาดา 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 นางวิลาวณัย ์  สีละพฒัน์ 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1  นางปาณิสรา  ศรีประมาณ  

          มธัยมศึกษาปีท่ี 2  นางแกว้ตา  โคตรงาม  
          มธัยมศึกษาปีท่ี 3  นางสาวสาธนี  ภูสนาม 
          มธัยมศึกษาปีท่ี 4  นางมนสัชนก  กะไรยะ 
          มธัยมศึกษาปีท่ี 5  นายแสนพล  จนัทะภา 
          มธัยมศึกษาปีท่ี 6   นายอนุวตัร  เจือจนัทร์ 
 
 15.2 ครูประจ ำช้ัน/ครูที่ปรึกษำ 

ระดับช้ันอนุบำล 
  1.  นางชุดา    เรืองแหล่                 ประจ าชั้นอนุบาล  2/1      

2.  นางสาวเดือนเพญ็  ศรีวงศ ์   ประจ าชั้นอนุบาล  2/2   
  3.  นางสาวอริสา    พรมจรรย ์    ประจ าชั้นอนุบาล  3/1   
  4.  นางสาวอุไรรัตน์  นิรุตานนท ์    ประจ าชั้นอนุบาล  3/2 

ช้ันประถมศึกษำปีที่ 1 
1.   นางจินจุฑา   พิทกัษว์งศศ์ร              ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/1   
2.   นางฉววีรรณ   ธรรมแสง                    ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/1  
3.   นางสาววนัดี   ประแดงปุย                  ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/2    

  4.   ครูจีน      ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/2    
ช้ันประถมศึกษำปีที่ 2 

  1.   นางสาววิภาพร  นาทนั                  ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2/1   
    2.   นายวุฒิศกัด์ิ   บุดดี     ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2/1   
            3.  นางสาววารี   พิพิธพงศพ์ฒัน์                ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2/2     
           4.  นายขจรเดช  แกกสนัเทียะ    ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2/2 

ช้ันประถมศึกษำปีที่  3 
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  1.   นางณัฐารัชต ์  เดโชสวสัด์ิเพชร      ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/1 
    2    นางสาววิชุดา  ศรีจนัทร์     ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/1    
  3.   นางสาวทองใส   ค  ามี          ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2        

4.   นางบุญโฮม  อมรเลิศเรืองศรี            ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2        
ช้ันประถมศึกษำปีที่ 4 

  1.   นายอ  านวย   ใดจ๋ิว                   ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1    
  2.   นางกมลลกัษณ์  ลีลาวชัรมาศ       ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 

3.   นางสุภสัสร   รุนรักษา             ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/2    
    4.   นางศศิธร  เข่ือนแกว้      ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/2      

ช้ันประถมศึกษำปีที่ 5 
1.   นางประภาลกัษณ์  ตระกูลเสนาธง           ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 

  2.   นายเรืองฤทธ์ิ   ธาดา            ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1  
  3.   นางกญัจนา   จนัทะไพร    ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2 

4.   นายรัชพล  อวนศรี               ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2 
ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 

  1.   นางสาวกมลกลัย ์ สตารัตน ์    ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6/1   
  2.   นายสงัคม  กณัหา                  ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6/1   
  3.   นางวิลาวณัย ์ สีละพฒัน์              ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6/2   
  4.   นางณัฏฐนนัท ์ นิภาธรกวินศิริ             ประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6/2  

ช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 1 
1.  นางสาวมลฤดี   ศรีบุญเรือง    ประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 
2.  นางสาวปาณิสรา  ศรีประมาณ    ประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2   
3.  นายมงคล   เสมเหลา      ประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2  
4. นางสาวกนกลดา   วรรณการคูณ   ประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 
5. นายเมษยน  เพญ็ธิสาร           ประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1/3  

ช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 2 
  1.  นางแกว้ตา  โคตรงาม                 ประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1   

2.  นางสาวฐิติมา   สามารถ                  ประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/2   
3.  นายบรรสิทธ์ิ  ดีลอ้ม               ประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/3   
4.  นายวีรพล  ผาโคตร                ประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/3  

ช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 3 
  1.  นางสาวสาธนี   ภูสนาม          ประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3/1  
  2.  นายจิรยทุธ ์  หล่อยดา     ประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3/1 
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3.  นายพินิจ   โคตรงาม     ประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3/2 
ช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 4 

  1. นางมนสัชนก   กะไรยะ                ประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4/1 
2  นายอนุรุท   พรมม ี       ประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4/2 
3. นางรัตนาภรณ์   จ  ารัสภูม ิ    ประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4/2 

ช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 5 
1. นายแสนพล  จนัทะภา                 ประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5/1 
2. นางสาวสมฤทยั   พุทธมนตสิ์งห์            ประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5/1 
3.  นายภาคภูมิ  วรจินดา               ประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5/2 

ช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 6 
  1.  นายอนุวตัร   เจือจนัทร์    ประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6/1 
  2.  นางภทัรานิษฐ ์  นาสินพร้อม    ประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6/1  

หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
เขา้พบนักเรียนในคาบโฮมรูม ด าเนินการส ารวจการมาโรงเรียนของนักเรียน (ในกรณีนกัเรียนไม่มา

เรียนเกิน 3 วนัใหแ้จง้หวัหน้าสายชั้น) ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ผม และความสะอาดของเคร่ืองแต่งกาย ติดตามผล
การปฏิบัติงานของเวรประจ าวนั  ให้การอบรม ช้ีแจงเร่ืองท่ีโรงเรียนประกาศหรือขอความร่วมมือ จดัท า
เอกสารต่างๆ ธุรการชั้นเรียน ประสานงานกบัฝ่ายแนะแนวเก่ียวกบัขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน วางแผน
และพฒันาหอ้งเรียน จดักิจกรรมพิเศษในชั้นเรียน สรุปรายงานการปฏิบติังาน ปัญหาและขอ้เสนอแนะตลอดปี  
ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
2. ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล  

คณะกรรมกำรผู้รับผดิชอบฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
1. นายกมลพงษ ์ ทองดีนอก  ท่ีปรึกษา 
2. นางศศิธร  เข่ือนแกว้  หวัหนา้ฝ่ายบุคคล 
3. นางประภาลกัษณ์  ตระกูลเสนาธง  รองหวัหนา้ฝ่ายบุคคล 
4. นางสาวกุลนทัธีร์  วิรุณปักษี  กรรมการและเลขานุการ 

             5.  นางอมรรัตน์  สุระทิพย ์                             กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ   
หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
การจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน การพฒันาและธ ารงรักษาบุคลากร การรักษาระเบียบวินยั   และการ 

ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร  
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2.1 งำนวำงแผนอตัรำก ำลงั สรรหำ และบรรจุ 

คณะกรรมกำร พจิำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกีย่วข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
1. นายกมลพงษ ์ ทองดีนอก  ท่ีปรึกษา 
2. นางศศิธร  เข่ือนแกว้  หวัหนา้ 
3. นางประภาลกัษณ์  ตระกูลเสนาธง  รองหวัหนา้ 
4. นายสงัคม  กณัหา  กรรมการ 
5. นางรัตนาภรณ์  จ  ารัสภูมิ  กรรมการ 
6. นางกมลลกัษณ์  ลีลาวชัรมาศ  กรรมการ 
7. นางชุดา  เรืองแหล่    กรรมการ 
8. นายแสนพล  จนัทะภา  กรรมการ 
9. นายพินิจ  โคตรงาม  กรรมการ 
10. นายอ านวย  ใดจ๋ิว  กรรมการ 
11. นายรัชพล  อวนศรี  กรรมการ 
12. หวัหนา้สายชั้น  กรรมการ 
13. หวัหนา้กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯ  กรรมการ 
14. นางอมรรัตน์  สุรทิพย ์  กรรมการและเลขานุการ 

             15. นางสาวกุลนทัธีร์  ปักษี                               กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ   
หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
วิเคราะห์ภารกิจและประเมนิสภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของสถานศึกษา จดัท าแผน 

อตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ.ก  าหนด น าเสนอแผนอตัราก าลงั และ น าแผนอตัราก าลงัของ
สถานศึกษาสู่การปฏิบติั 

      2.2  งำนวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวชิำชีพ 

 คณะกรรมกำร พจิำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกีย่วข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย 
1. นายกมลพงษ ์ ทองดีนอก ท่ีปรึกษา 
2. นายสงัคม  กณัหา หวัหนา้ 
3. นางศศิธร  เข่ือนแกว้ รองหวัหนา้ 
4. นางรัตนาภรณ์  จ  ารัสภูมิ กรรมการ 
5. นางกมลลกัษณ์  ลีลาวชัรมาศ กรรมการ 
6. นางชุดา  เรืองแหล่ กรรมการ 
7. นายแสนพล  จนัทะภา กรรมการ 
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8. นายพินิจ  โคตรงาม กรรมการ 
9. นายอ  านวย  ใดจ๋ิว กรรมการ 
10.นายรัชพล  อวนศรี กรรมการ 
11.หวัหนา้สายชั้น กรรมการ 
12.หวัหนา้กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯ กรรมการ 
13.นางประภาลกัษณ์  ตระกูลเสนาธง กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 

    จดัโครงสร้างการบริหารบุคลากรใหเ้ป็นระบบ ปฐมนิเทศเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบการ
ปฏิบติังานในโรงเรียน  ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคนใหช้ดัเจน มอบหมายงานตามความรู้
ความสามารถของบุคลากร และ ควบคุม ก  ากบั ติดตามและนิเทศบุคลากรใหป้ฏิบติังานเต็มความสามารถและ 
เป็นไปตามกฎระเบียบ วินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  
      2.3  งำนกำรเล่ือนขั้นเงนิเดือน 
 คณะกรรมกำร พจิำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกีย่วข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย 

1. นายกมลพงษ ์ ทองดีนอก ท่ีปรึกษา 
2. นายวรวุฒิ  อนัปัญญา ท่ีปรึกษา 
3. นางศศิธร  เข่ือนแกว้ หวัหนา้ 
4. นายสงัคม  กณัหา รองหวัหนา้ 
5. นางรัตนาภรณ์  จ  ารัสภูมิ กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวกมลกลัย ์ สตาร์รัตน์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
  ออกค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบตามกฎก.ค.ศ.ว่าดว้ยการเล่ือนขั้น 

เงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสถานศึกษา พิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีสัง่ไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนใหแ้ก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตอ้งช้ีแจงเหตุใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดงักล่าวทราบกรณีเล่ือนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหร้ายงานไปยงัส านกังานการศึกษาเทศบาลนคร
ขอนแก่นเพื่อจดัเก็บขอ้มูลลงในทะเบียนประวติัต่อไป 
 
      2.4  งำนส่งเสริมกำรประเมนิเพ่ือขอเล่ือนต ำแหน่ง และวทิยฐำนะ  
 คณะกรรมกำร พจิำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกีย่วข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย 

1. นายกมลพงษ ์ ทองดีนอก   ท่ีปรึกษา 
2. นางศศิธร  เข่ือนแกว้   หวัหนา้ 
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3. นางอมรรัตน์  สุระทิพย ์   รองหวัหนา้ 
4. นางสาวกุลนทัธีร์ วิรุณปักษี   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
แจง้ประชาสมัพนัธ ์ใหข้อ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัการขอเล่ือนวิทยฐานะ ส่งเสริม สนบัสนุน  

การประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะของบุคลากร จดัท ารายงานรายช่ือครูผูย้ืน่ค  าขอเพื่อเล่ือนวิทยฐานะส่ง
ส านกัการศกึษา เทศบาลนครขอนแก่น 

  
     2.5  งำนกำรจดัระบบทะเบียนประวตั ิของบุคลำกร 
 คณะกรรมกำรพจิำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกีย่วข้องตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 

1. นายกมลพงษ ์ ทองดีนอก   ท่ีปรึกษา 
2. นางศศิธร  เข่ือนแกว้   หวัหนา้ 
3. นางสาวกุลนทัธีร์ วรุิณปักษี   รองหวัหนา้ 
4. นางอมรรัตน์  สุระทิพย ์   กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
การจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนประวติัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจา้ง จดัท า

ทะเบียนประวติัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา จ  านวน 2 ฉบบั ใหฝ่้ายบุคคล เก็บไว ้ จ  านวน 1 
ฉบบั และส่งใหเ้จา้ของประวติัเก็บรักษาไว ้จ  านวน 1 ฉบบั และถา้มีการเปล่ียนแปลง ใหบ้นัทึกขอ้มูลเพ่ิมเติม
ลงในทะเบียนประวติัโดยใหข้อ้มูลเป็นปัจจุบนั 
   

  2.6  งำนกำรเสนอขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอสิริยำภรณ์ 
1. นายกมลพงษ ์ ทองดีนอก  ท่ีปรึกษา 

 2. นางศศิธร  เข่ือนแกว้  หวัหนา้ 
3. นางอมรรัตน์  สุระทิพย ์  รองหวัหนา้  

 4. นางสาวกุลนทัธีร์ วรุิณปักษี   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 

 ตรวจสอบผูม้ีคุณสมบติัครบ สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจกัรพรรดิมาลาแก่ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสงักดัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามระเบียบก าหนด  จดัทะเบียนผูไ้ดรั้บคร่ืองราช
อิสริยาภรณ์และเหรียญจกัรพรรดิมาลา เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ และผูคื้นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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    2.7  งำนกำรส่งเสริมมำตรฐำนวชิำชีพครู 
1. นายกมลพงษ ์ ทองดีนอก ท่ีปรึกษา 

 2. นางศศิธร  เข่ือนแกว้ หวัหนา้ 
3. นางอมรรัตน์  สุระทิพย ์ รองหวัหนา้  

 4. นางสาวกุลนทัธีร์ วรุิณปักษี  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
ประชาสมัพนัธ ์ขอ้มูล ข่าวสาร อ  านวยความสะดวก สนบัสนุน ช่วยเหลือ และด าเนินการ เก่ียวกบัการ 

ยืน่ขอใบประกอบวิชาชีพครู การท าบตัรประจ าตวั ในการจดัท าเอกสารท่ีใชป้ระกอบการขอใบประกอบ
วิชาชีพครู การท าบตัรประจ าตวั และเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งใหค้รูผูท่ี้มีความประสงคจ์ะยืน่ขอใบประกอบ
วิชาชีพ การท าบตัรประจ าตวั และอ่ืนๆ 
 
 2.8  งำนกำรพฒันำบุคลำกร 

1. นายกมลพงษ ์ ทองดีนอก ท่ีปรึกษา 
 2. นางศศิธร  เข่ือนแกว้ หวัหนา้ 

3. นางรัตนาภรณ์  จ  ารัสภูมิ รองหวัหนา้  
 4. นางนายสงัคม  กณัหา  กรรมการ 
 5. นางกญัจนา  จนัทะไพร  กรรมการ 
 6. นางวิลาวณัย ์ สีละพฒัน ์  กรรมการ 
 7. นางณัฐนนัท ์นิภาธรกวินศิริ  กรรมการ 
 8. นายอนุวฒัน์  เจือจนัทร์  กรรมการ 
 9. นายพินิจ  โคตรงาม  กรรมการ 
 10. นายแสนพล  จนัทะภา  กรรมการ 
 11. นายอนุรุท  พรมมี  กรรมการ 
 12. นางแกว้ตา  โตรงาม  กรรมการ 
 13. นางประภาลกัษณ์  ตระกูลเสนาธง กรรมการและเลขานุการ   
 14. นางมลฤดี  ศรีบุญเรือง  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 15. นางสาวกมลกลัย ์  สตาร์รัตน ์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
จดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน เขา้รับการอบรม  สมัมนา และพฒันาบุคลากรใหมี้สมรรถภาพสูงข้ึนจดั 

ทศันศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ ก  าหนดความตอ้งการของบุคลากร ควบคุม ติดตาม นิเทศ
บุคคลากรประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร และงานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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 2.9  งำนกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจ ส่งเสริม ยกย่องและเชิดชูเกยีรต ิ
1. นายกมลพงษ ์ ทองดีนอก ท่ีปรึกษา 

 2. นางศศิธร  เข่ือนแกว้ หวัหนา้ 
3. นางประภาลกัษณ์  ตระกูลเสนาธง รองหวัหนา้ 
4. นางแกว้ตา  โคตรงาม กรรมการ 
5. นางสาววิภาพร  นาทนั กรรมการและเลขานุการ  
6. นางสาวเดือนเพญ็   ศรีวงษ ์    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  
หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 

 จดัหา เตรียมของท่ีขวญัท่ีระลึก นดัหมายก าหนดการบุคลากรใหพ้ร้อมในการร่วมกนัแสดงความยนิดี  
บ ารุงขวญั เสริมสร้างใหก้  าลงัใจแก่บุคลากร ตามโอกาสส าคญัอนัควร 
  
 2.10  งำนกำรลำ กำรปฏบิัตริำชกำร 

1. นายกมลพงษ ์ ทองดีนอก ท่ีปรึกษา 
 2. นางศศิธร  เข่ือนแกว้ หวัหนา้ 

3. นางอมรรัตน์  สุรทิพย ์ รองหวัหนา้  
 4. นางสาวกุลนทัธีร์ ปักษี  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
 จดัท าคู่มือระเบียบปฏิบติัการลาราชการ ช้ีแจงระเบียบปฏิบติัการลาราชการ ใหบุ้คลากรทุกคนทราบ 
จดัท าแบบฟอร์ม และส าเนาใบลา ไวใ้หบ้ริการ น าเสนอใบลาของบุคลากร ต่อผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาลงนาม 
อนุมติัการลา จดัท าบนัทึกสถิติการลาของบุคลากร สรุปขอ้มูลการลา ประจ าเดือน คร่ึงปี และประจ าปี และ
จดัท าหนงัสือรายงานการลาของบุคลากรประจ าเดือน ส่งต่อผูบ้ริหารโรงเรียน และส านกัการศึกษา เทศบาล
นครขอนแก่น 
  
 2.11  งำนเลขำนุกำร และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

1. นายกมลพงษ ์ ทองดีนอก ท่ีปรึกษา 
 2. นางรัตนาภรณ์  จ  ารัสภูม ิ หวัหนา้ 

3. นางปาณิสรา   ศรีประมาณ รองหวัหนา้  
 4.  นายสงัคม  กณัหา  กรรมการ 
 5.  นางกมลลกัษณ์  ลีลาวชัรมาศ  กรรมการ 
 6.  นางชุดา  เรืองแหล่  กรรมการ 
 7.  นายอ านวย  ใดจ๋ิว  กรรมการและเลขานุการ 
 8.  นางสาววิชุดา  ศรีจนัทร์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
 ประสานงาน ก  าหนดวนัการประชุม จดัเตรียมเอกสารการประชุม บนัทึกการประชุม สรุปรายงานการ
ประชุม น าเสนอรายงานการประชุม และทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

  

2.12  งำนระบบกำรประเมนิกำรปฏิบตังิำนภำยใน 
  คณะกรรมกำรพจิำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกีย่วข้องตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 

 1. นายกมลพงษ ์ ทองดีนอก ท่ีปรึกษา 
  2. นายสงัคม  กณัหา หวัหนา้ 
  3. นางศศิธร  เข่ือนแกว้ รองหวัหนา้ 
  4. นายอนุรุท  พรมมี กรรมการ 
  5. นายอ านวย  ใดจ๋ิว กรรมการ 
  6. นายบูชิต เพียสุพรรณ กรรมการ 
  7. นางสาวกาญจนา  ชูสกุล กรรมการ 

 8. นางอมรรัตน์  สุระทิพย ์ กรรมการและเลขานุการ  
  9. นางสาวกุลนทัธีร์ วรุิณปักษี กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
 ประสานงาน จดัเตรียมเอกสารขอ้มูล เอกสารต่างท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมิน เขา้รายงานการประเมนิ
ต่อคณะกรรมการ สรุปรายงานการประเมิน น าเสนอสรุปรายงานผลการประเมิน และทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
 
3. ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
 คณะกรรมกำรผู้รับผดิชอบฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

1. นายกมลพงษ ์ ทองดีนอก ท่ีปรึกษา 
2. นางศศิธร  เข่ือนแกว้ หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
4. นางประภาลกัษณ์  ตระกูลเสนาธง รองหวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
3. นางอมรรัตน์  สุระทิพย ์ กรรมการและเลขานุการ 
4. นางสาวกุลนทัธีร์  วิรุณปักษี    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
    หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
ช่วยผูบ้ริหารศูนยฯ์ บริหารงานฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจและ 

วตัถุประสงคท่ี์ก  าหนดไว ้ใหด้  าเนินไปดว้ยความถูกตอ้ง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
วางแผน/ก ากบั/ดูแล/นิเทศ/ติดตามและแกไ้ขปัญหา พฒันาคุณภาพงาน สนบัสนุน การปฏิบติังานของ 
บุคลากรในฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ในดา้นทรัพยากรและขวญัก าลงัใจ วินิจฉยั สัง่การ ตามภาระงานท่ี 
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ไดรั้บมอบหมาย ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บ 
 มอบหมาย 
 

3.1 งำนกำรจดัระบบข้อมูลสำรสนเทศงำนสำรบรรณ และงำนธุรกำร  
1. นายกมลพงษ ์ ทองดีนอก  ท่ีปรึกษา 
2. นางศศิธร  เข่ือนแกว้  หวัหนา้งานธุรการ 
3. นางอมรรัตน์  สุระทิพย ์  รองหวัหนา้งานธุรการ 
4. นางสาวกุลนทัธีร์  วิรุณปักษี  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
ใหบ้ริการ ประสาน และจดัท า หนงัสือ เอกสาร ค  าสัง่ และขอ้มูลต่างๆของโรงเรียน ท่ีเป็นใช ้

ประโยชน์ในการบริหารจดัการศึกษา วางแผน แกปั้ญหา และพฒันางานในฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ประสานงาน
ด้านความร่วมมือเก่ียวกับข้อมูลกับงานต่างๆ ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพ่ือรวบรวมและจดัระบบข้อมูล
สารสนเทศงานสารบรรณ และงานธุรการ ให้ถูกตอ้ง เหมาะสมและทนัสมยั ประเมินสรุป รายงานผลประจ าปี 
และปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

     3.2.  งำนอำคำรสถำนทีแ่ละแหล่งเรียนรู้ 
1. นายกมลพงษ ์ ทองดีนอก     ท่ีปรึกษา 
2. นายรัชพล  อวนศรี      หวัหนา้งานอาคารสถานท่ี 
3. นางวิลาวณัย ์สีละพฒัน์     รองหวัหนา้งานอาคารสถานท่ี 
4. นายสงัคม  กณัหา      กรรมการ 
5. นางรัตนาภรณ์  จ  ารัสภูมิ     กรรมการ 
6. นางกมลลกัษณ์  ลีลาวชัรมาศ     กรรมการ 
7. นายแสนพล  จนัทะภา        กรรมการ 
8. นายพินิจ  โคตรงาม      กรรมการ 
9. นายวีรพล ผาโคตร      กรรมการ 
10. นายอนุรุท  พรมมี      กรรมการ 
11. นายอ  านวย   ใดจ๋ิว      กรรมการ 
12. นายขจรเดช  แกกสนัเท๊ียะ     กรรมการ 
13. นายบรรสิทธ์ิ ดีลอ้ม      กรรมการ   
14. นายจิรายทุธ ์ หล่อยดา     กรรมการ 
15. นางณัฐนนัท ์ นิภาธรกวินศิริ     กรรมการ 
15. นางมนสัชนก  กะไรยะ     กรรมการ 
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16. นายอ านวย  ใดจ๋ิว      กรรมการ 
17. นางสาวสมฤทยั        กรรมการ 
18. นางสาวธิติมา  สามารถ     กรรมการ 
19. นางสาวเดือนเพญ็  ศรีวงษ ์     กรรมการ 
20. นางแกว้ตา โคตรงาม      กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาวกมลกลัย ์ สตาร์รัตน์     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
วางแผนก าหนดงาน/โครงการ งบประมาณแผนปฏิบติังานดา้นอาคารสถานท่ี และสภาพ แวดลอ้มท่ี 

ชดัเจน จดัท า ดูแล รักษา จดับรรยากาศภายในศูนยฯ์ ใหม้ีบรรยากาศท่ีดี เหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน 
ก ากบั ติดตาม ควบคุม ดูแล มอบหมายงานแก่นกัการหรือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งให้ด  าเนินงานท่ีรับผดิชอบหรือ
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

     3.3  งำนสภำนกัเรียน 
1. นายกมลพงษ ์ ทองดีนอก     ท่ีปรึกษา 
2. นายอนุวตัร เจือจนัทร์     หวัหนา้งานสภานกัเรียน 
3. นายแสนพล  จนัทะภา      รองหวัหนา้งานสภานกัเรียน 
4. นายสงัคม  กณัหา      กรรมการ 
5. นางรัตนาภรณ์  จ  ารัสภูมิ     กรรมการ 
6. นางสาธนี ภูสนาม      กรรมการ 
7. นายวีรพล ทองโคตร        กรรมการ 
8. นางภทัรานิษฐ ์ นาสินพร้อม     กรรมการ 
9. นายวีรพล ผาโคตร      กรรมการ 
10. นายอนุรุท  พรมมี      กรรมการ 
11. นายอ  านวย   ใดจ๋ิว      กรรมการ 
12. นางสาวทองใส  ค  ามี      กรรมการ 
13. นายบรรสิทธ์ิ ดีลอ้ม      กรรมการ   
14. นายจิรายทุธ ์หล่อยดา      กรรมการ 
15. นางกนกลดา วรรณการคูน     กรรมการ 
16. นางณัฐนนัท ์ นิภาธรกวินศิริ     กรรมการ 
17. นางมลฤดี ศรีบุญเรือง     กรรมการ 
16. นายพินิจ โคตรงาม      กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวสมฤทยั  พุทธมนตสิ์งห์    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
วางแผนก าหนดการปฏิบติังานสภานกัเรียน ใหค้  าปรึกษา ก  ากบั ติดตาม ควบคุม ดูแล การท างานของ 

สภานักเรียน และส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ด  าเนินงานท่ีรับผิดชอบหรือตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปด้วย
ความส าเร็จ เรียบร้อย บรรลุตามวตัถุประสงค ์

     3.4  งำนปฏิคม 
 4.1  นางกมลลกัษณ์ ลีลาวชัรมาศ     ประธานกรรมการ 
 4.2  นางแกว้ตา  โคตรงาม    รองประธานกรรมการ 
 4.3  นางสาวอริสา พรมจรรย ์     กรรมการ 
 4.4  นางสาวเดือนเพญ็     ศรีวงษ ์     กรรมการ 
 4.5  นางสาวสมฤทยั พุทธมนตสิ์งห์    กรรมการ 
 4.6  นางมนสัชนก กะไรยะ     กรรมการและเลขานุการ 
 4.7  นางสาวฐิติมา สามารถ     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 

วางแผนก าหนดงานปฏิคม จดัหา จดัเตรียม อาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ใหบ้ริการแก่ผูท่ี้เขา้ 
ร่วมงาน/กิจกรรม อยา่งทัว่ถึง ก  ากบั ติดตาม ควบคุม ดูแล มอบหมายงานแก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งใหด้  าเนินงาน
ท่ีรับผดิชอบหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

     3.5  งำนส่งเสริมสุขภำพในโรงเรียน 
 1. นางประภาลกัษณ์  ตระกูลเสนาธง    หวัหนา้งาน 
 2.  นางศศิธร  เข่ือนแกว้      รองหวัหนา้งาน 
 3.  นางวิลาวณัย ์สีละพฒัน ์     กรรมการ 
 4.  นางชุดา  เรืองแหล่      กรรมการ   
 5.  นางสาววนัดี  ประแดงปุย     กรรมการ  
 6.  นางแกว้ตา  โคตรงาม      กรรมการ 
 7.  นายอนุวฒัน์   เจือจนัทร์     กรรมการ 
 8.  นางสาวบุญโฮม  อมรเลิศเรืองศรี    กรรมการ 
 9.  นางกนกลดา  วรรณการคูน     กรรมการ 
 10. นางสาววารี    พิพิธพงษพ์ฒัน ์     กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 

วางแผนก าหนดงาน/โครงการ งบประมาณแผนปฏิบติังานดา้นการส่งเสริมสุขภาพของนกัเรียน ใน 
ดา้นการปฐมพยาบาล การป้องกันโรคระบาดต่างๆ เช่น ไขเ้ลือดออก อุจจาระร่วง ไข้หวดั ฯลฯ การดูแล
สุขภาพในช่องปาก การดูแลและป้องกนัการเกิดเหา การตรวจสุขภาพประจ าปี การสร้างภูมิคุม้กนัโรค  (ฉีด
วคัซีน) การดูแลและป้องกนัภาวะโภชนาการของนักเรียน การสร้างเสริมสุขลกัษณะนิสัย โดยการก ากับ 
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ติดตาม ควบคุม ดูแล เพื่อให้การด าเนินงานท่ีรับผิดชอบ ตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความส าเร็จ
เรียบร้อย 

3.5.1 งานหอ้งพยาบาล 
  1. นางประภาลกัษณ์  ตระกูลเสนาธง    หวัหนา้งาน 
  2.  นางศศิธร  เข่ือนแกว้      รองหวัหนา้งาน 
  3.  นางสาววนัดี  ประแดงปุย     กรรมการ 
  4.  นางวิลาวณัย ์สีละพฒัน ์     กรรมการ  
  5.  นางสาวสาธนี  ภูสนาม     กรรมการ  
  6. นางแกว้ตา  โคตรงาม      กรรมการ 
  7. นางสาวบุญโฮม  อมรเลิศเรืองศรี    กรรมการ 
  8. นางสาวเดือนเพญ็  ศรีวงษ ์     กรรมการ 
  9. นางสาววิชชุดา   ศรีจนัทร์     กรรมการ 
  10. นางสาววารี    พิพิธพงษพ์ฒัน ์     กรรมการ/เลขานุการ 
  หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 

วางแผนก าหนดงาน /แผนปฏิบติังานดา้นการปฐมพยาบาล การป้องกนั อุบติัเหตุ ใหก้ารดูแล 
นกัเรียนท่ีป่วย อยา่งถูกตอ้งตามหลกัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ตรวจวินิจฉยัระดบัความรุนแรงในการ
เจ็บป่วย แลว้ส่งต่อนักเรียนเขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลไดอ้ยา่งปลอดภยั รวมตลอดถึงการติดต่อ
แจง้ข่าวสารถึงครูประจ าชั้น และผูป้กครองนักเรียนท่ีเจ็บป่วย ให้รับทราบแลว้ส่งต่อการดูลูกหลาน
อยา่งเรียบร้อยดว้ยดี 

3.5.2 งานโภชนาการ 
  1. นางวิลาวณัย ์สีละพฒัน ์     หวัหนา้งาน 
  2.  นางศศิธร  เข่ือนแกว้      รองหวัหนา้งาน 
  3.  นางชุดา  เรืองแหล่      กรรมการ 
  4.  นางสาววนัดี  ประแดงปุย     กรรมการ  
  5.  นางสาวสาธนี  ภูสนาม     กรรมการ  
  8.  นางภทัรานิษฐ ์ นาสินพร้อม     กรรมการ 
  9.  นางอุไรรัตน ์ นุริตานนท ์     กรรมการ 
  10. นางสาวธิติมา  สามารถ     กรรมการ 
  11. ครูประจ าชั้น อนุบาล – ป.6     กรรมการ 
  10. นางประภาลกัษณ์  ตระกูลเสนาธง    กรรมการ/เลขานุการ 
  11. นางสาวสมฤทยั  พุทธมนตสิ์งห์            กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
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  หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
  วางแผนก าหนดงาน /แผนปฏิบติังานดา้นโภชนาการ ภาวะโภชนาการ งานสุขาภิบาลโรง 
 อาหาร รวมถึงควบคุม ดูแลการจ าหน่ายอาหารของผูป้ระกอบการ และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ใหถู้กตอ้ง  
 ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร เพื่อใหเ้กิด สุขภาพท่ีดี มีความปลอดภยั ของนกัเรียนอยา่งสูงสุด 
 

  1) การดูแล รักษา และป้องกนั ภาวะขาดโภชนาการ และภาวะทุโภชนาการอว้น ผอม เต้ีย สูง 
   1.  นางวิลาวณัย ์สีละพฒัน ์    หวัหนา้งาน 

  2.  นางศศิธร  เข่ือนแกว้     รองหวัหนา้งาน 
  3.  นางชุดา  เรืองแหล่     กรรมการ 
  4.  นางภทัรานิษฐ ์ นาสินพร้อม    กรรมการ 
  5.  นางบุญโฮม  อมรเลิศเรืองศรี    กรรมการ 
  6.  นายอ านวย  ใดจ๋ิว     กรรมการ 
  7.  นางแกว้ตา  โคตรงาม     กรรมการ 
  8.  นางบุญชู  แสงสว่าง     กรรมการ 
  8.  นางหมอนทอง  ธาดา     กรรมการ 
  10. นายบูชิต  เพียสุพรรณ    กรรมการ 
  11.  ครูประจ าชั้น  อนุบาล-ป.6    กรรมการ 
  11. นางประภาลกัษณ์  ตระกูลเสนาธง   กรรมการ/เลขานุการ 

   12. นางสาวพรรณวรท  นาสวสัด์ิ            กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
   หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
   ดูแล ป้องกนั และ รักษาภาวะทุพโภชนาการ และภาวะโภชนาการเกิน อว้น ผอม  
  เต้ีย สูง ของนกัเรียนใหม้ีพฒันาการสมวยั ตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวง 
  สาธารณสุข 

 
2) การใหบ้ริการอาหารเสริมธาตุเหลก็ แก่นกัเรียน 

   1.  นางประภาลกัษณ์  ตระกูลเสนาธง   หวัหนา้งาน 
  2.  นางศศิธร  เข่ือนแกว้     รองหวัหนา้งาน 
  3.  นางชุดา  เรืองแหล่     กรรมการ 
  4.  นางจินจุฑา  พิทกัษว์งศศ์ร    กรรมการ 
  5.  นางสาววารี  พิพิธพงษพ์ฒัน ์    กรรมการ 
  6.  ครูประจ าชั้น อนุบาล-ป.6    กรรมการ 
  7.  นางวิลาวณัย ์สีละพฒัน ์    กรรมการ/เลขานุการ 
  8.  นางสาวพรรณวรท  นาสวสัด์ิ        กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
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   หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
   ดูแล ป้องกนั และ รักษาภาวะขาดธาตุเหลก็ โรคโลหิตจาง ของนกัเรียน   
  ประสานงานจดัหา และใหบ้ริการอาหารเสริมธาตุเหลก็ แก่นกัเรียน สปัดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด 
  ปีการศึกษา เพื่อใหน้กัเรียนมีสุขภาพท่ีดี แข็งแรง พฒันาการสมวยั ตามเกณฑม์าตรฐานของ 
  กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

 
 3) การจดัการสุขาภิบาลโรงอาหาร 

   1.  นางศศิธร  เข่ือนแกว้     หวัหนา้งาน 
  2.  นางวิลาวณัย ์สีละพฒัน ์    รองหวัหนา้งาน 
  3.  นางชุดา  เรืองแหล่     กรรมการ 
  4.  นายสงัคม  กณัหา     กรรมการ 
  5.  นายอ านวย  ใดจ๋ิว     กรรมการ 
  6.  นายรัชพล  อวนศรี     กรรมการ 
  7.  นายบูชิต   เพียสุพรรณ    กรรมการ 
  8.  นายรุ่งเรือง  สระประทุม    กรรมการ 
  9.  นายสมชาย  พินิจดี     กรรมการ 
  10. นายชาลี   บวัมาตย ์     กรรมการ 
  11.  นางประภาลกัษณ์  ตระกูลเสนาธง   กรรมการ/เลขานุการ 
  12.  นางสาวพรรณวรท  นาสวสัด์ิ         กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 

   หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
  วางแผนปฏิบติัการก ากบั ดูแล ควบ และจดัระบบการสุขาภิบาลโรงอาหาร  
 ประสานงาน จดัเตรียมเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินมาตรฐานสุขาภิบาล 
 โรงอาหาร และร้านคา้ ผูป้ระกอบการ เพื่อใหม้ีโรงอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะตามเกณฑ ์
 มาตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

 
  4) การติดตามการเจริญเติบโตของนกัเรียน (น ้ าหนกั/ส่วนสูง) 
   1. นางสาววารี    พิพิธพงษพ์ฒัน ์    หวัหนา้ 
   2.  นางประภาลกัษณ์  ตระกูลเสนาธง   รองหวัหนา้ 
   3.  นางสาวสมฤทยั  พุทธมนตสิ์งห์   กรรมการ 
   4.  นางสาวเดือนเพญ็  ศรีวงษ ์    กรรมการ 
   5.  นางสาวบุญโฮม  อมรเลิศเรืองศรี   กรรมการ/เลขานุการ
   6.  นางสาวธิติมา  สามารถ       กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
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  หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
   ส ารวจ เก็บขอ้มูล น ้ าหนกั ส่วนสูง ของนกัเรียน ในภาคเรียนละ 1 คร้ัง ปีการศึกษา 
  ละ 2 คร้ัง จดัท าสารสนเทศน ้ าหนกัและส่วนสูง ของนกัเรียน ใหเ้ป็นปัจจุบนั จดัท าสรุป 
  ขอ้มูลและรายงานผลการสรุปสารสนเทศ น ้ าหนกัและส่วนสูงของนกัเรียน ตลอดปีการศึกษา  
  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาสุขภาพของนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามวยั ตามเกณฑม์าตรฐาน 
  ของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

 
3.5.3 งานการป้องกนัและอาสาปราบยงุ (ยงุลาย/ไขเ้ลือดออก) 

 1. นายพินิจ  โคตรงาม หวัหนา้ 
   2. นางประภาลกัษณ์  ตระกูลเสนาธง รองหวัหนา้ 
   3. นางณัฐารัชต ์  เดโชสวสัด์ิเพชร กรรมการ 
   4. นางฉววีรรณ  ธรรมแสง กรรมการ 
   5. นางสาวทองใส  ค  ามี กรรมการ 
   6. นางสาวบุญโฮม  อมรเลิศเรืองศรี กรรมการ 
   7. นางสาววิชชุดา  ศรีจนัทร์ กรรมการ 
   8. ครูประจ าชั้นอนุบาล – ม.6 กรรมการ 
   9. นางแกว้ตา  โคตรงาม กรรมการ/เลขานุการ 
   10. นางสาวธิติมา  สามารถ                                            กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ  

   หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
   ส ารวจขอ้มูลการระบาดของไขเ้ลือดออก วางแผนปฏิบติัการก าจดั ควบคุม ป้องกนั 
  ลูกน ้ ายงุลาย ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีใหบ้ริการฉีดพ่นยงุลาย รณรงคใ์หค้วามรู้เก่ียวกบั 
  ไขเ้ลือดออก เฝ้าระวงัการเกิดโรคไขเ้ลือดออกในโรงเรียน และสรุปรายงานสถานการณ์ 
  ไขเ้ลือดออกในโรงเรียน ต่อส านกัการสาธารณสุข เพื่อใหน้กัเรียน มีสุขภาพท่ีดี ปลอดภยั 
  ตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

 
3.5.4 งานส่งเสริมและป้องกนัสุขภาพในช่องปาก (ทนัตสุขภาพ) 

   1. นางศศิธร  เข่ือนแกว้ หวัหนา้ 
   2. นางประภาลกัษณ์  ตระกูลเสนาธง รองหวัหนา้ 
   3. นางกมลลกัษณ์  ลีลาวชัรมาศ กรรมการ 
   4. นางชุดา  เรืองแหล่ กรรมการ 
   5. นางจินจุฑา  พิทกัษว์งศศ์ร กรรมการ 
   6. นางวิลาวณัย ์สีละพฒัน์  กรรมการ  
   7. นางสาววนัดี  ประแดงปุย กรรมการ 
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   8. นางณัฐารัชต ์ เดโชสวสัด์ิเพชร กรรมการ 
   9. นางณัฐนนัท ์ นิภาธรกวินศิริ กรรมการ 
   10. นางสาววิภาพร  นาทนั กรรมการ 
   11. นางสาวทองใส  ค  ามี กรรมการ 
    12. นางสุภสัสร  รุนรักษา กรรมการ 
   13. นายอ านวย  ใดจ๋ิว กรรมการ 
   14. นางสาววิชชุดา  ศรีจนัทร์ กรรมการ 
   15. นางสาวกมลกลัย ์ สตาร์รัตน ์ กรรมการ 
   16. นางสาววารี  พิพิธพงษพ์ฒัน ์ กรรมการ/เลขานุการ 
   17. นางสาวพรรณวรท  นาสวสัด์ิ                                   กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ  

   หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
   ส ารวจขอ้มูลภาวะทนัตสุขภาพของนกัเรียน ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ 
  ตรวจรักษาสุขภาพในช่องปากของนกัเรียน ดูแล ควบคุม การรับ ส่ง นกัเรียนไปรับบริการ 
  รักษาฟันท่ี คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ตลอดปีการศึกษา เพื่อใหน้กัเรียน 
  มีสุขภาพท่ีดี มีพฒันาการสมวยั ตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

 
3.5.5 งานการตรวจสุขภาพนกัเรียนประจ าปี 

   1. นางประภาลกัษณ์  ตระกูลเสนาธง หวัหนา้ 
   2. นางศศิธร  เข่ือนแกว้ รองหวัหนา้ 
   3. นางชุดา  เรืองแหล่ กรรมการ 
   4. นางจินจุฑา  พิทกัษว์งศศ์ร กรรมการ 
   5. นางสาววนัดี  ประแดงปุย กรรมการ 
   6. นางวิลาวณัย ์สีละพฒัน์  กรรมการ  
   7. นางณัฐารัชต ์ เดโชสวสัด์ิเพชร กรรมการ 
   8. นางณัฐนนัท ์ นิภาธรกวินศิริ กรรมการ 
   9. นางสาววิภาพร  นาทนั กรรมการ 
   10. นางสาวทองใส  ค  ามี กรรมการ 
   11. นางสุภสัสร  รุนรักษา กรรมการ 
    12. นายอ านวย  ใดจ๋ิว กรรมการ 
   13. นางสาววิชชุดา  ศรีจนัทร์ กรรมการ 
   14. นางสาวกมลกลัย ์ สตาร์รัตน ์ กรรมการ 
   15. นางสาววารี  พิพิธพงษพ์ฒัน ์ กรรมการ/เลขานุการ 
   15. นางสาวพรรณวรท  นาสวสัด์ิ                                   กรรมการ/ช่วยเลขานุการ  
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   หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
   ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีใหบ้ริการตรวจสุขภาพประจ าปีของนกัเรียน ดูแล  
  ควบคุม การรับ ส่ง นกัเรียนไปรับบริการรักษาฟันท่ี คณะทนัตแพทยศาสตร์ หาวิทยาลยั 
  ขอนแก่น ตลอดปีการศกึษา เพื่อใหน้กัเรียนมีสุขภาพท่ีดี มพีฒันาการสมวยั ตามเกณฑ ์
  มาตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

 
3.5.6 งานการสร้างภูมคุิม้กนัโรค (วคัซีน) 

   1. นางประภาลกัษณ์  ตระกูลเสนาธง หวัหนา้ 
 2. นางศศิธร  เข่ือนแกว้ รองหวัหนา้ 
 3. นางชุดา  เรืองแหล่ กรรมการ 
 4. นางจินจุฑา  พิทกัษว์งศศ์ร กรรมการ 
 5. นางสาววนัดี  ประแดงปุย กรรมการ 
 6. นางวิลาวณัย ์สีละพฒัน์  กรรมการ  
 7. นางณัฐารัชต ์ เดโชสวสัด์ิเพชร กรรมการ 
 8. นางณัฐนนัท ์ นิภาธรกวินศิริ กรรมการ 
 9. นางสาววิภาพร  นาทนั กรรมการ 
 10. นางสาวทองใส  ค  ามี กรรมการ 
 11. นางสุภสัสร  รุนรักษา กรรมการ 
 12. นายอ านวย  ใดจ๋ิว กรรมการ 
 13. นางสาววิชชุดา  ศรีจนัทร์ กรรมการ 
 14. นางสาวกมลกลัย ์ สตาร์รัตน ์ กรรมการ 
 15. นางสาววารี  พิพิธพงษพ์ฒัน ์ กรรมการ/เลขานุการ 
 16. นางสาวพรรณวรท  นาสวสัด์ิ                                   กรรมการ/ช่วยเลขานุการ  

   หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
   ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีใหบ้ริการฉีดวคัซีนของนกัเรียน เตรียมเอกสารส าคญั 
  ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ดูแล ควบคุม การใหว้คัซีนแก่นกัเรียน เพือ่ใหน้กัเรียนมีภูมคุิม้กนั มีสุขภาพ 
  ท่ีดี มีพฒันาการสมวยั ตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

 
 

3.5.7 งานการป้องกนั และรักษาเหา 
   1. นางประภาลกัษณ์  ตระกูลเสนาธง หวัหนา้ 

 2. นางศศิธร  เข่ือนแกว้ รองหวัหนา้ 
 3. นางชุดา  เรืองแหล่ กรรมการ 
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 4. นางจินจุฑา  พิทกัษว์งศศ์ร กรรมการ 
 5. นางสาววนัดี  ประแดงปุย กรรมการ 
 6. นางวิลาวณัย ์สีละพฒัน์  กรรมการ  
 7. นางณัฐารัชต ์ เดโชสวสัด์ิเพชร กรรมการ 
 8. นางณัฐนนัท ์ นิภาธรกวินศิริ กรรมการ 
 9. นางสาววิภาพร  นาทนั กรรมการ 
 10. นางสาวทองใส  ค  ามี กรรมการ 
 11. นางสุภสัสร  รุนรักษา กรรมการ 
 12. นายอ านวย  ใดจ๋ิว กรรมการ 
 13. นางสาววิชชุดา  ศรีจนัทร์ กรรมการ 
 14. นางอุไรรัตน์  นุริตานนท ์ กรรมการ 
 15. นางสาวกมลกลัย ์ สตาร์รัตน ์ กรรมการ 
 16. นางสาวเดือนเพญ็  ศรีวงษ ์ กรรมการ 
 17. นางสาวอริสา  พรมจรรย ์ กรรมการ 
 18. นางสาววารี  พิพิธพงษพ์ฒัน ์ กรรมการ/เลขานุการ 
 19. นางสาวพรรณวรท  นาสวสัด์ิ                                   กรรมการ/ช่วยเลขานุการ  

   หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
   ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีใหบ้ริการฉีดวคัซีนของนกัเรียน เตรียมเอกสารส าคญั 
  ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ดูแล ควบคุม การใหว้คัซีนแก่นกัเรียน เพือ่ใหน้กัเรียนมีภูมคุิม้กนั มีสุขภาพ 
  ท่ีดี มีพฒันาการสมวยั ตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

   

 3.6  งำนสัมพนัธ์ชุมชนและบริกำรสำธำรณะ 
  1. นายแสนพล  จนัทะภา   ประธานกรรมการ 
  2. นางจินจุฑา พิทกัษว์งศศ์ร รองประธานกรรมการ 
  3. นางฉววีรรณ  ธรรมแสง กรรมการ 
  4. นางณัฐารัชต ์ เดโชสวสัด์ิเพชร กรรมการ 
  5. นายรัชพล  อวนศรี กรรมการ 
  6. นายอนุวตัร  เจือจนัทร์ กรรมการ 
  7. นายอนุรุท  พรมมี กรรมการ 
   8. นางสาวทองใส  ค  ามี กรรมการ/เลขานุการ 
   9. นางสาววิชุดา  ศรีจนัทร์                       กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
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  หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
  ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีใหบ้ริการฉีดวคัซีนของนกัเรียน เตรียมเอกสารส าคญัต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง ดูแล ควบคุม การใหว้คัซีนแก่นกัเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนมีภูมิคุม้กนั มีสุขภาพท่ีดี มีพฒันาการสมวยั 
ตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

  

3.7  งำนพฒันำเครือข่ำย ข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยทีำงกำรศึกษำ  งำนบริหำรทั่วไป 
 1. นายบรรสิทธ์ิ  ดีลอ้ม    ประธานกรรมการ 
 2. นายจิรายสุ  หล่อยดา    รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสมฤทยั พุทธมนตสิ์งห์     กรรมการ 
 4. นางสาวเดือนเพญ็  ศรีวงษ ์   กรรมการ 
 5. นางสุภสัสร  รุนรักษา    กรรมการ/เลขานุการ 
 6. นางสาวธิติมา  สามารถ           กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ  
  หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
 วางแผนการปฏิบติัการบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศโรงเรียน ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  
และพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา เพียงพอต่อความตอ้งการของบุคลากร ผูป้กครอง หน่วยงานภายนอก และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งอ่ืนๆท่ีมีความตอ้งการใชข้อ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน 
 

 3.8  งำนประชำสัมพนัธ์โรงเรียน 
 1. นางมลฤดี  ศรีบุญเรือง    ประธานกรรมการ 
 2. นายบรรสิทธ์ิ  ดีลอ้ม    รองประธาน 
 3. นายรัชพล  อวนศรี    กรรมการ 
 4. นายจิรายสุ  หล่อยดา    กรรมการ 
 5. นางสาวอริสา  พรมจรรย ์   กรรมการ 
 6. นางสาวธิติมา  สามารถ   กรรมการ 
 7. นายพินิจ  โคตรงาม    กรรมการ/เลขานุการ 
 8. นางสาวสมฤทยั พุทธมนตสิ์งห์     กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
 หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
 วางแผนการปฏิบติัการบริหารจดัการงานประชาสมัพนัธโ์รงเรียน ด าเนินการประชาสมัพนัธใ์นระบบ
โซเช่ียลรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ ไลน์  เฟสบุ๊ค เวป็ไซต ์หรืออ่ืนๆ และใหพ้ฒันาขอ้มูลกิจกรรมของโรงเรียนท่ี
ประชาสมัพนัธใ์หเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ  

 3.9  งำนสวสัดกิำร (สหกำรโรงเรียน) 
 1. นางมนสัชนก  กะไรยะ ประธานกรรมการ 
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 2. นายอนุรุท พรมมี   รองประธานกรรมการ 
 3. นายวีรพล   ทองโคตร  กรรมการ 
 4. นายภาคภูมิ  วรจินดา  กรรมการ 
 5. นางสาวธิติมา  สามารถ  กรรมการ 
 6. นางสาวกนกลดา  วรรณการคูณ  กรรมการ/เลขานุการ 
 7. นางสาวสมฤทยั  พุทธมนตสิ์งห์  กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
 หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
  วางแผนการปฏิบติัการบริหารจดัการงานสวสัดิการ (สหการโรงเรียน) จดัซ้ือสินคา้ จดัวาง 
จดัร้าน เพื่อใหพ้ร้อมในการใหบ้ริหารลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ จดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย ใหเ้ป็นปัจจุบนั รายงาน
สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย ผลก าไร และปันผลสมาชิก เม่ือส้ินปีการศึกษา ดว้ยความบริสุทธ์ิยติุธรรม 
 
 3.10  งำนปกครองและป้องกนัสำรเสพตดิให้โทษในสถำนศึกษำ 
 1. นายแสนพล   จนัทะภา    ประธานกรรมการ 
 2. นายอนุวตัร    เจือจนัทร์      รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสาธนี ภูสนาม    กรรมการ 
 4. นายอนุรุท   พรมมี    กรรมการ 
 5. นายสงัคม กณัหา    กรรมการ 
 6. นางณัฐนนัท ์ นิภาธรกวินศิริ   กรรมการ 
 7. นายบรรสิทธ์ิ  ดีลอ้ม    กรรมการ 
 8. นายเมษยน เพญ็พิสาร    กรรมการ 
 9. นายวุฒิศกัด์ิ บุดดี    กรรมการ 
 10. ครูประจ าชั้นทุกคน    กรรมการ 
 11. นายพินิจ โคตรงาม    กรรมการ/เลขานุการ 
 12. นางกนกลดา  วรรณการคูณ   กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
 หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
  วางแผนปฏิบติัการ ควบคุม ป้องกนั ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัสารเสพติดใหโ้ทษในสถานศึกษา 
รณรงคใ์หค้วามรู้แก่นกัเรียน เร่ือง โทษของสารเสพติดทุกชนิด เฝ้าระวงั และป้องกนัไม่ใหน้กัเรียน ใชส้าร
เสพติด และเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัสารเสพติดใดๆ เพื่อความปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์นและอนาคตของนกัเรียน 
และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และชุมชน ต่อไป 
 

3.11  งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1. นางสาวสาธนี ภูสนาม    ประธานกรรมการ 
 2. นายแสนพล   จนัทะภา    รองประธานกรรมการ 
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 3. นายอนุรุท   พรมมี    กรรมการ 
 4. นายสงัคม กณัหา    กรรมการ 
 5. นางณัฐนนัท ์ นิภาธรกวินศิริ   กรรมการ 
 6. นางกนกลดา  วรรณการคูณ    กรรมการ 
 7.  นายอนุวตัร   เจือจนัทร์      กรรมการ 
 8. นายบรรสิทธ์ิ  ดีลอ้ม    กรรมการ 
 9. นายเมษยน เพญ็พิสาร    กรรมการ 
 10. นายวุฒิศกัด์ิ บุดดี    กรรมการ 
 11. ครูประจ าชั้นทุกคน    กรรมการ 
 12. นายพินิจ โคตรงาม    กรรมการ/เลขานุการ 
 13. นางสาวมลฤดี  ศรีบุญเรือง   กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
 หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
 วางแผนปฏิบติัการ ควบคุม ป้องกนั ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัสารเสพติดใหโ้ทษในสถานศึกษา 
รณรงคใ์หค้วามรู้แก่นกัเรียน เร่ือง โทษของสารเสพติดทุกชนิด เฝ้าระวงั และป้องกนัไม่ใหน้กัเรียน ใชส้าร
เสพติด และเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัสารเสพติดใดๆ เพื่อความปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์นและอนาคตของนกัเรียน 
และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และชุมชน ต่อไป 
 

3.12 แหล่งเรียนรู้และภูมทิัศน์ในสถำนศึกษำ 
 1. นางณัฐนนัท ์ นิภาธรกวินศิริ   ประธานกรรมการ 
 2. นายรัชพล  อวนศรี    รองประธานกรรมการ 
 3. นางปาณิสรา ศรีประมาณ    กรรมการ 
 4. นายอนุวตัร   เจือจนัทร์      กรรมการ 
 5. นางณัฐารัชต ์ เดโชสวสัด์ิเพชร   กรรมการ 
 6. นางฉววีรรณ  ธรรมแสง    กรรมการ 
 7. นางจินจุฑา  พิทกัษว์งศศ์ร    กรรมการ 
 8. นางสาวทองใส  ค  ามี    กรรมการ 
 9. นายเมษยน เพญ็พิสาร    กรรมการ 
 10. นายวุฒิศกัด์ิ บุดดี    กรรมการ 
 11. ครูประจ าชั้นทุกคน    กรรมการ 
 12. นายพินิจ โคตรงาม    กรรมการ/เลขานุการ 
 13. นางสาวมลฤดี  ศรีบุญเรือง   กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
 หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
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 วางแผนงานปฏิบติัการ ควบคุม ดูแล พฒันา  แหล่งเรียนรู้และภูมิทศัน์ในโรงเรียน ปลูก ดูแล และ
รักษา ตน้ไม ้สร้างพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิม และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนไดอ้ยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
ปลอดภยั  เติบโตแข็งแรง  
 
 คณะกรรมการบริหารงานทัว่ไป มีหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 - วางแผนกิจการนักเรียน งานอาคารสถานท่ี และงานสมัพนัธชุ์มชน วางมาตรการและควบคุมการใช้
สาธารณูปโภค จดัปริการดา้นโภชนาจดับริการดา้นสุขอนามยัของนักเรียน จดับริการส่ือ ปฏิรูปการเรียนรู้ 
จดับริการแนะแนว จดับริการห้องสมุด และห้องพิเศษอ่ืน ๆ การจดัสวสัดิการดา้นต่าง ๆ จดับรรยากาศใน
อาคารเรียน จดัส่ิงแวดลอ้มควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี การใชส้ถานท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดวางแผนสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ประสานงานคณะกรรมการโรงเรียนและชุมชน และงานอ่ืน  ๆ ท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
 - วางแผนและบริหารงานธุรการ จดัท าแผนและโครงการของโรงเรียน จดัท าเอกสารคู่มือครู และคู่มือ
นักเรียน จัดท าปฏิทินปฏิบติังาน จดัระบบงานสารบรรณ การลงทะเบียนรับ -ส่ง หนังสือราชการเก็บรักษา
หนงัสือ ระเบียบ ค าสัง่ต่าง ๆ จดัท าแบบฟอร์มต่าง ๆ 

- ทะเบียนสถิติ จดัท าทะเบียนประวติัขา้ราชการและลูกจา้ง จดัท าเอกสารการมาปฏิบติัราชการของ

ขา้ราชการครูและลูกจา้ง และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  
ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ 

 

4.1. กลุ่มงำนแผนกลยุทธ์และงบประมำณ   มขีอบข่ำย   ดงันี ้
 1) งานแผนพฒันาการศกึษา 
 2) งานวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
 3) งานการจดัสรรงบประมาณ 
 4) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 คณะกรรมกำร  พจิำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกีย่วข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  1. นายสงัคม กณัหา ประธานกรรมการ 
  2. นายอนุรุท พรมมี  รองประธานกรรมการ 
  3. นายบรรสิทธ์ิ ดีลอ้ม กรรมการ 
  4. นายอ านวย ใดจ๋ิว กรรมการ 
  5. นางสาวปาณิสรา ศรีประมาณ กรรมการ 
  4.  นายบูชิต เพียสุพรรณ กรรมการและเลขานุการ 
  5.  นางสาวกาญจนา ชูสกุล กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
4.2. กลุ่มงำนกำรเงินและบญัชี  มขีอบข่ำย ดังนี.้- 
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 1) งานเงินงบประมาณประจ าปี 
 2) งานเงินเดือน 
 3) งานค่าจา้งลูกจา้ง 
 4) งานเงินสวสัดิการต่าง ๆ 
 คณะกรรมกำร  พจิำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกีย่วข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  1. นายกมลพงษ ์  ทองดีนอก ประธานกรรมการ 
  2.  นายสงัคม กณัหา  รองประธานกรรมการ 
  3.  นางสาวกาญจนา ชูสกุล  กรรมการและเลขานุการ  
 
3. กลุ่มงำนพสัดุและทรัพย์สิน มขีอบข่ำยดงันี ้
 1) งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง พสัดุ ครุภณัฑข์องสถานศึกษา 
 2) การจดัท าบญัชีพสัดุ/ ครุภณัฑข์องสถานศึกษา 
 3) งานส ารวจทะเบียนทรัพยสิ์น 
 4) งานซ่อมแซม ปรับปรุง 
 คณะกรรมกำรพจิำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกีย่วข้องตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 
  1. นายสงัคม กณัหา ประธานกรรมการ 
  2.  นายอ  านวย ใดจ๋ิว  รองประธานกรรมการ 
  3.  นายบูชิต เพียสุพรรณ กรรมการและเลขานุการ 
 
4. กลุ่มงำนเงินกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ มขีอบเขต ดงันี ้
 1) งานเงินกองทุน 
 2) งานเงินบริจาค 
 คณะกรรมกำร พจิำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกีย่วข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  1. นายสงัคม กณัหา ประธานกรรมการ 
  2.  นางศศิธร เข่ือนแกว้  รองประธานกรรมการ 
  3.  นางสาวมลฤดี ศรีบุญเรือง กรรมการ 
  4.  นางสาวกาญจนา ชูสกุล กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
5. กลุ่มงำนแผนงำนและสำรสนเทศฝ่ำยงบประมำณ มขีอบข่ำย ดังนี ้
 1) งานประกนัชีวติ  (งานอนามยั/พยาบาล) 
 2) งานสวสัดิการต่าง ๆ (สค.สล./ สหกรณ์ออมทรัพย)์ 
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 คณะกรรมกำร  พจิำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกีย่วข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  1. นายสงัคม กณัหา ประธานกรรมการ 
  2.  นางณัฐารัชต ์ เดโชสวสัด์ิเพชร รองประธานกรรมการ 
  3.  นางสาวปาณิสรา ศรีประมาณ กรรมการ 
  4.  นางวารี พิพิธพงษพ์ฒัน ์ กรรมการ 
  5.  นางสาวกาญจนา ชูสกุล กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  
 
6. งำนตดิตำม ตรวจสอบ ประเมนิผลและรำยงำนกำรใช้เงนิ 
  1. นายกมลพงษ ์  ทองดีนอก ประธานกรรมการ 
  2. นายสงัคม กณัหา รองประธานกรรมการ   
  3. นายบรรสิทธ์ิ ดีลอ้ม กรรมการ 
  4. นายอ านวย ใดจ๋ิว กรรมการ 
  5. นางสาวปาณิสรา ศรีประมาณ กรรมการ 
  6.  นายบูชิต เพียสุพรรณ กรรมการและเลขานุการ 
  7.  นางสาวกาญจนา ชูสกุล กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 คณะกรรมการการบริหารงานงบประมาณ มีหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 - การเงิน การบัญชี การงบประมาณ จดัท าค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน จดัท าเบิกจ่ายเงินให้
ถูกตอ้งตามระเบียบ ควบคุม ตรวจสอบ จดัท าบญัชีใหเ้ป็นปัจจุบนั จดัท างบประมาณ 
 - การพสัดุ จดัท าการจุดซ้ือ จดัท าบญัชีพสัดุ และทะเบียนครุภณัฑ์ จดัวางระบบการยมื การเบิกจ่าย 
การควบคุมพสัดุ ใหถู้กตอ้งตามระเบียบ จดัท าค  าสัง่แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีท่ีตรวจสอบพสัดุประจ าปี 
 
 ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
    

สัง่ ณ วนัท่ี 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
                                                                                  
 
    (นายบุญธรรม   โบราณมูล) 
             ผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
 
 


